Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Izbraukuma seminārs Vidzemes un Zemgales reģionam raksturīgu tradīciju,
amatu un ēdienu demonstrēšana tūrisma produktā
2014. gada 24.martā
8.00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukumā (pirms Zasulauka tilta aiz
Kalnciema kvartāla)
08.50 – 09.40

BIO Bērzu sulas produkti no Libertu ģimenes (Saimnieks: Linarts Liberts)
Vienīgā vieta Latvijā, kur apmeklētāji ekskursijas laikā tiek iepazīstināti ar
pagrabu, kur no bērzu sulām gatavo sīrupu, bērzu vīnu, dzirkstošo vīnu
(šampanieti), limonādi un bērzu sulu stipro. Piedāvā produkcijas degustāciju un
iegādi. http://www.celotajs.lv/lv/e/bio_berzu_sulas, www.sulas.lv
Ikšķile, Vīndaru iela 12, Tālr.: + 371 29297469

10.30 – 11.30 Skrīveru mājas saldējums (Saimniece: Lelde Sotniece)
Ģimenes uzņēmums (izveidots 2006. gadā) no pašu izaudzētiem augļiem un ogām
gatavo mājas saldējumu. Taisa gan klasiskos – plombīra, krējuma, jogurta
saldējumus un sorbertus, gan arī mūsdienu modernās virtuves „brīnumus” –
brētliņu, zilā siera, mārrutku un kartupeļu saldējumu ar tomātu mērci. Līdz šim
pagatavotas 80 dažādas saldējumu receptes. Vienīgā vieta Latvijā, kur piedāvā
piecus ēdienus, - katru ar citu saldējuma piedevu.
http://www.celotajs.lv/lv/e/skriveru_majas_saldejums
www.majassaldejums.lv
Skrīveri, Daugavas iela 96 , Tālr. + 371 28361561; 29908555
11.40 – 12.30 Pusdienas krodziņā, restorānā „Klidziņa” (Kontaktpersona: Liene Freimane)
14.10 -15.10 Brīvdienu māja Ezersēta (Saimniece: Andreta Rasmussena)
Vidzemes lauku sēta no 1875.gada.Vecākajā ēkā –klētī ,šobrīd ir ierīkota pirts.
Zem tās atrodas velvēts laukakmeņu pagrabs ar vietu ledus novietošanai. Citas
ēkas celtas dažādos laikos līdz 1935. gadam. Kopā saimniecībā 6 senās celtnes,
kuras atjaunotas maksimāli saglabājot to sākotnējo izskatu. Ēku jumtiem
nomainīti šīferi pret skaidu jumtiem. Būvējot jauno lopu un tehnikas novietni
sienu apdarē izmantoti dēļi, mainīts jumta slīpums, lai panāktu liela šķūņa izskatu.
Interjerā izmantoti dabīgi materiāli un atturīga krāsu palete. Interjerā izmantoti
rokdarbi - saimnieces omes un pašas gatavotas galda sedziņas. Gatavo arī
kūpinātu gaļu pēc saimnieces opja receptes un jaukajām bērnības atmiņām. Vienā
no ēkām ierīkota brīvdienu māja, kur atpūsties ģimenēm ar bērniem.
Gaižēni, Raiskums, Pārgaujas nov., Tel: +371 29262455
15.40 – 16.40 Mucu muzejs „Liela muiža” (Saimnieks: Jānis Grantiņš)
Mucu muzejs. Mucinieku arods ir viens no senajiem amatiem un liela loma te ir
tieši roku darbam. Pamata izejmateriāli vienmēr bijuši koks un dzelzs. Amatnieks
taisa mucas, karstos kubulus, mēbeles, kāpnes, durvis u.c. saimniecībā noderīgus
priekšmetus. Vada ekskursiju, dalās ar savām amata prasmēm un pieredzi, kā arī
piedāvā kopīgi uztaisīt kādu no saimniecībā noderīgām lietām. Apmeklētāji var
vērot mucas izgatavošanas procesu no sākuma līdz gatavam produktam, kā arī
izmēģināt senos darba rīkus. Iespēja izzināt mucinieka amatprasmes, apbrīnot
kvalitatīvu amatnieka darbu un izsekot tradīcijas attīstībai. Ekspozīcija iekļauj
senās mucas un senos mucinieka amata rīkus. www.muca.lv
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http://www.celotajs.lv/lv/e/liela_muiza
Madaras, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, Tālr. +371 29268692
17.20 – 18.20 Atpūtas komplekss „Brūveri” / „Velnalas pirts” (Saimnieks: Uldis Dvinskis)
Tūristiem tiek piedāvāts Latviskās pirts rituāls „Velnalas” zāļu pirtī, kas sevī
ietver enerģētisko pēršanu pirtnieka vadībā ,zāļu tēju dzeršanu un ūdens
procedūras avotu ūdens dīķī. Procedūras laikā tiek izmantotas latviskās
dziedniecības un SPA tradīcijas un zināšanas par augu iedarbību uz cilvēka
veselību, ķermeņa un gara atjaunošanu. Procedūrās tiek izmantoti Latvijas augi
dažādās organismu stiprinošās, attīrošās un sviedrējošās tējās kas sastāv no
daudziem Latvijas pļavās sastopamiem augiem, kā arī tiek izmantotas vairākas
dažādu koku zaru pirtsslotas ar dažādu enerģētisko ietekmi uz cilvēka ķermeni.
Par augu un procedūru ietekmi stāsta pirtnieks procedūras laikā kā arī iespējams
par to izlasīt mājaslapā. Velnalas pirts ir būvēta no guļbaļķiem ievērojot latviskās
koka būvniecības tradīcijas. Pirts rituālu veicot tiek izmantoti tradicionālie linu
pirts apģērbi un dvieļi. Atpūtas kompleksā notiek tradicionālais starptautiskais
Latvijas pirts Festivāls kā arī Latvijas pirts skolas rīkotie semināri.
„Brūveri” Sigulda, Tālr. +371 26092153
~ 19.30 Atgriešanās Rīgas centrā

Seminārs organizēts projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
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