Latvijas Lauku tūrisma asociācija
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LAUKU CEĻOTĀJS
Latvijas tūroperatoru (ALTA) pieredzes apmaiņas programma
LATVISKAIS KULTŪRAS MANTOJUMS TŪRISMĀ – ZEMGALĒ
2013. gada 11. jūnijs
Šī brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana lauku tūrismā Zemgales reģionā.
Apmeklēsim vairākas saimniecības un kultūrvēsturiskus objektus, lai iepazītos ar Zemgales kultūras
mantojumu – arhitektūrā, ēdienkartē, latviskās tradīcijās un ainavā. Saimnieki un gidi stāstīs savu
pieredzi, kā mūsdienās savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības un, kā to pasniegt lauku
tūrismā. Brauciens organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu
projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā”.
8.00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukuma
(pirms Zasulauka tilta aiz Kalnciema kvartāla)
09.00 – 10.15 Viesošanās saimniecībā „Līcīši”
(Saimniecības apskate saimnieku vadībā, kazas siera produkcijas degustācija un iegāde)
Viens no pirmajiem un joprojām lielākajiem kazu audzēšanas un kazas piena
produktu ražošanas uzņēmumiem Latvijā ar 17 gadu pieredzi kazas piena
produktu ražošanā! Būs iespēja apskatīt 100 kaziņas un āzīšus (un ne tikai!), kā
arī kazu piena pārstrādes cehu. Būs iespēja pagaršot kazas pienu un sierus.
http://www.celotajs.lv/lv/e/licisi
11.00 -12.00 Brīvdienu mājas „Ānes muiža” apskate
(Mājas apskate saimnieku pavadībā)
Brīvdienu māja un apkārtne ar mīlestību veidota, domājot par sajūtām – ēku
komplekss radīts no dabiskiem materiāliem. Šī ir vieta, kur atspirdzināt miesu un
dvēselei gūt harmoniju, vai arī aktīvi pasportot, rīkot nometnes un korporatīvos
pasākumus, vai kopā ar draugiem priecāties, svinot svētkus.
http://www.celotajs.lv/lv/e/anesmuiza
12.40 -13.40 Pusdienas viesu namā „Pūteļkrogs”
Viesu nams „Pūteļkrogs” savu vietu atradis vecajā „Pūteļu krejotavā”. Ēka uzcelta
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados un agrāk kalpoja vietējā reģiona
zemniekiem kā piena krējotava. Tagad klientiem piedāvā kvalitatīvus ēdināšanas
pakalpojumus, naktsmītnes pakalpojumus, rotaļu laukumu, greznas telpas
svinībām, konferenču un semināru organizēšanai un pirti. Tuvumā atrodas
Tērvetes dabas parks, Pūteļu karjeri, Zirgu izjādes, Tērvetes ūdenskrātuve, Gulbju
ezers, Zaļāmuiža.
http://www.celotajs.lv/lv/e/restoransputelkrogs
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14.00 -14.45 Tērvetes senvēstures muzejs un Tērvetes koka pils
(Ekskursija un vēsturiskās ekspozīcijas apskate)
Vienīgais zemgaļu kultūrvēsturei veltītais muzejs, kurā izstādīti divi Tērvetes pils
maketi, zemgaļu pilskalnu objektu attēli un to vizualizētas versijas par kādreiz
tajos celto piļu izskatu, dažādi ieroči, bruņukrekls sadzīves priekšmeti u.c. Te var
iegādāties zemgaļu rotas un vērot to gatavošanas procesu.
http://www.celotajs.lv/lv/e/tervetes_senvestures_muzejs

15.30 -16.15 Mežotnes pils apkārtnes dabas taku iepazīšana
Īsa pastaiga un izkustēšanās pie Mežotnes pilskalna (labkiekārtota infrastruktūra,
skatu vietas), Vīnakalna takas un pontona tilts pār Lielupi. Vīna kalns, līdzīgi kā
Mežotnes pilskalns, ir veidots, izmantojot Lielupes ielejas stāvās krastu nogāzes,
tās pārveidojot. Vietvārds ir it kā radies no stāsta, ka šeit parādījies dievgalds ar
maizi un vīnu. Vīna kalnu ar Mežotnes pilskalnu savieno jauka koka laipa, kas
ved pa Lielupes ielejas pamatkrasta lejas daļu.
http://www.celotajs.lv/lv/e/vinakalnsmezotne;jsessionid=A84B73110AEAF5BF3
C05C39D40B89085.node1
16.45 – 18.00 Viesošanās lauku tūrisma mītnē un brīvdabas muzejā „Ausekļu dzirnavās”
(Ekskursija saimnieka pavadībā par saimniecību. Noslēguma diskusijas pie apaļā galda).
Iecavas labajā krastā slejas atjaunotā dzirnavu ēka. Pagalmā un saimniecības ēkās
ir izstādīta Latvijas laukiem raksturīgo darbarīku, lauksaimniecībā izmantojamo
mašīnu, mehānismu un sadzīves priekšmetu kolekcija. Apskatāma smēde. Katru
gadu te organizē tematiskus pasākumus: „Pavasara darbi lauku sētā” (maija otrā
sestdiena) un „Pļaujas svētki” (septembra pirmā sestdiena).
http://www.celotajs.lv/lv/e/ausekludzirnavas
Ap 19 00 Atgriešanās Rīgā

Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts Projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas
lauku tūrismā” ietvaros.
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