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Saimnieku pieredzes apmaiņas programma 
 

LATVISKAIS KULTŪRAS MANTOJUMS TŪRISMĀ – VIDZEMĒ 

2012. gada 8. maijs 

 
Šī pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana tūrismā Vidzemes reģionā 

caur objektiem, amatiem un cilvēkiem, kas stāstīs un rādīs kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības 

lauku tūrismā.  

 

8.00 Izbraukšana no Rīgas (pulcēšanas Kalnciema ielā 41, veikala Supernetto stāvlaukumā. Rīgai cauri 

braucam pa Vanšu tiltu un Brīvības ielu.). Gids – Juris Smaļinski tel. 29395185 

 

09.30 – 10.30 Latvisko amatu iepazīšana -Vienkoču parka apskate un rīta kafija ar uzkodām. 
                        Saimnieks Rihards Vidzickis 

 

 

Vienkoču parks atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, Līgatnes novadā pie Līgatnes un tā 

pamatkoncepcija ir balstīta uz koka amatniecības un vienkoču izstrādājumu 

popularizēšanu. Šī parka izveides pamats balstās uz iespējami maksimālu dabas materiālu 

pielietošanu. Vienkoču parkā ir izveidotas vairākas zonas: muzeja teritorija; ainaviskā 

vide; neskartā daba; klasiskais dārzs; modernais dārzs; saimniecības zona. 

http://www.vienkoci.lv 
 

 

11.00 -11.45 Viesošanās brīvdienu mājā “Ezerklabi”. Saimnieki Laima un Kārlis Zirdziņi. 

 

 

Brīvdienu mājas “Ezerklabi” un “Meža namiņš” atrodas 75 km no Rīgas, 18 km no 

Cēsīm, klusā, ainaviski skaistā vietā, mežu, pļavu un ūdeņu ielokā. Brīvdienu mājas ir 

vienas no pieprasītākajām lauku tūrisma mītnēm dēļ to sakoptās vides un kvalitatīvā 

servisa. Abas brīvdienu mājas un vide ap tām ir pašu saimnieku rokām celta un veidota.   

http://www.ezerklabi.lv 

 

12.15 -13.30 Senatnīgas ēkas pārvēršana modernā tūrismā mītnē - Kārļa muižas apskate un pusdienas. 
              Saimniece Baiba Stepiņa  

 

 

Kārļumuižas vēsture iesniedzas 18.gs. Viesnīca ir iekārtota senās Kārļu muižas ērbeģī. 

Tas celts 19. gs. četrdesmitajos gados. Ārēji vecā ēka ir maz mainījusies, saglabājot 

oriģinālo eleganci un stilu. 

http://www.karlamuiza.lv 

 

13.45 - 14.30 Viesošanās atpūtas kompleksā “Laimes ligzda”. Saimniece Iveta Sproģe 

 

 

Atpūtas komplekss ''Laimes Ligzda'' atrodas 80 km no Rīgas un 8 km no Cēsīm - 

gleznainā Vidzemes lauku ainavā. Viesu nams ir viens no projekta “Kultūras mantojuma 

vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” konsultāciju programmas 

dalībniekiem, kas vēlas šī projekta ietvaros ieviest jaunu  pakalpojumu – latviski 

tradicionālo kāzu svinības.  

http://www.laimesligzda.lv 
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15.00 -16.00 Latvisko amatu iepazīšana - seno rotu kalve Cēsu pilī. Rotkalis Daumants Kalniņš 

 

 

Eksperimentālās arheoloģijas darbnīca "Seno rotu kalve" ir Tautas daiļamatu meistara, 

rotkaļa Daumanta Kalniņa izveidota. Meistars stādījis sev mērķi parādīt rotas to senajā 

spožumā un greznībā, atspoguļojot latviešu tautas kultūras mantojumu. Šeit var apskatīt 

seno rotu atdarinājumus un no Meistara stāstījuma uzzināt par seno bronzas un sudraba 

rotu nozīmi un valkāšanas tradīcijām. Apmeklētājiem ir iespēja iejusties seno rotu 

valkātāju lomā, pielaikojot rotu atdarinājumu komplektus. 

http://www.kalve.times.lv/kalve.html 

 

 

16.30 – 17.30 Latvisko ēdienu baudīšana Braslas krodziņā. Saimniece Baiba Smilga 

 

 

Mājīgs krodziņš Valmieras šosejas malā netālu no Straupes. Gan krodziņa ēka gan 

interjers ir iekārtots latviskā garā un arī ēdienu pasniegšana un gatavošana atbilst latviešu 

virtuves tradīcijām. Te varēs nogaršot īstu bukstiņputru ar kraukšķiem un brūkleņu 

ievārījumu, kā arī zāļu tēju ar medu. Ēdienu gatavošanai tiek izmantoti vietējo zemnieku 

piegādātie produkti.  

 

19.00 Atgriešanās Rīgā (pa  Brīvības ielu un Vanšu tiltu līdz Supernetto veikalam). 

 

 

Lūdzam pieteikties līdz 1. maijam ilona@celotajs.lv, tel.: 67617600. Vietu skaits ir ierobežots. Ja interese būs 

liela - priekšroka tiks dota lauku tūrisma uzņēmējiem un Konsultācijas programmas dalībniekiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts Projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas 

lauku tūrismā” ietvaros. Jaunumiem sekojiet http://www.kultura.celotajs.lv 
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