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2012. gada 5. jūnijs
Šī brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana lauku tūrismā Vidzemes reģionā.
Apmeklēsim vairākus saimniekus, kas stāstīs un rādīs - kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās
vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A
programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas
lauku tūrismā”. Stāstīsim, ko esam paredzējuši veikt, kā iesaistām saimniekus latviskās identitātes
meklējumos, kas ir 15 demo-saimniecības, ko iegūs tūristi. Diskutēsim - kas ir Latviskā identitāte
ainavā, arhitektūrā, dizainā, ēdienkartē, kādas latviskās tradīcijas zinām, kādas mums jāatjauno.
8.00 Izbraukšana no Rīgas (pulcēšanas Kalnciema ielā 41, veikala Supernetto stāvlaukumā. Rīgai cauri
braucam pa Vanšu tiltu un Brīvības ielu.). Braucienu vada Juris Smaļinskis (tālr. 29395185) un Asnāte
Ziemele (tālr. 29285756).
09.30 – 10.30 Bīriņu pils. Ūdensdzirnavas ar krodziņu. (rīta kafija ar uzkodām)
Pārvaldniece Solvita Muižniece (Tālr. 64024033)
Viena no Bīriņu pils kompleksa sastāvdaļām ir vecās ūdensdzirnavas, kur omulīgi sadzīvo
etno lietu muzejs ar krodziņu vasaras sezonā. Krodziņā nobaudāmi latviskie ēdieni, bet
etno lietu ekspozīcija piedāvā informāciju par latvisku mājsaimniecību, tautastērpiem un
rokdarbiem. Bīriņu pils ūdensdzirnavas ir viena no projekta demo-saimniecībām.
http://www.celotajs.lv/e/birinupils

11.30 -12.30 Latvju sēta “Dzirnupes” (ekskursija)
Saimnieki Sandra un Juris Palelionis (Tālr. 26408465)
“Dzirnupes” ir tradicionāla Vidzemes lauku sēta, kurā var izbaudīt Latvijas lauku
romantiku. Saimniecības galvenās ēkas celtas 20 gs. sākumā un līdz šim mainītas ļoti
minimāli. Saimnieks iepazīstina ar seniem darba rīkiem un to pielietojumu, kā arī pats
darina dažādus amatniecības izstrādājumus – bungas, pīpes, pakaramos. Savukārt, smēdes
namiņā tiek demonstrētas kalēja amata prasmes. “Dzirnupes” ir viena no projekta
demosaimniecībām: http://www.celotajs.lv/e/dzirnupes

13.30 -14.30 Staiceles lībiešu muzejs „Pīvalind” (tradicionālu ēdienu un dzērienu degustācija)
Muzeja vadītāja Ināra Jaunzeme (Tālr. 29166172)
Staicele pieder pie senā Metsepoles (‘motsa’- mežs, ‘pūol’ – puse, meža puse) novada,
senie raksti liecina, ka jau no 12.-13.gs. šī ir bijusi lībiešu apdzīvota teritorija. Lībiešu
muzejs „Pivālind” iepazīstina ar lībiešu vēsturi un kultūras mantojumu Staiceles apkārtnē
ap Salacu, Staiceles un tās apkārtnes vēsturi. Muzejā apskatāmi seni priekšmeti, kurus
lietojuši Staiceles apkaimes ļaudis, dažādi darbarīki, mūzikas instrumenti un novadnieku ainavistu – gleznas. http://www.staicele.lv/libiesu_muzejs.php
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14.30 -15.00 Staiceles audēju darbnīca (ekskursija)
Muzeja vadītāja Ināra Jaunzeme (Tālr. 29166172)
Atjaunotā namiņā var vērot un piedalīties audēju darbā, kas no dabīgiem materiāliem
darina suvenīrus un mājsaimniecībā noderīgas lietas. Apskatāmas 9 stelles. Var
noklausīties stāstījumu par aušanas procesu:
http://www.celotajs.lv/e/staicelesaudejudarbnica

15.40 -16.40 Lauku māja “Lantus” (pusdienas)
Saimniece Gita Piziča (Tālr. 26519319)
Tradicionāla latviska māja, kas atjaunota mūsdienīgā stilā. Tagad piedāvā gan
nakšņošanas pakalpojumus un ēdināšanu gan pirts un pasākumu organizēšanu. Viesu
nams sadarbojas ar kaimiņu saimniecībām un ēdienu gatavošanā izmanto vietējos
produktus un latviskās tradīcijas. http://www.celotajs.lv/e/lantus

17.00 -18.00 Valmiermuižas alus darītava (ekskursija un degustācija)
Sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Kuzmina (Tālr. 26107337)
Turpinot senās Valmiermuižas viesmīlības tradīcijas, jaunā brūža saimnieki aicina ciemos
uz muižas apkārtni un alus darītavu! Šeit viesiem tiek stāstīts un rādīts, kā Valmiermuižas
bagātā vēsture ir ietekmējusi alus tapšanu un kā no dabīgām izejvielām nesteidzīgi tiek
darīts dzīvais alus. Viesiem ir iespēja uzzināt, kā vislabāk alu baudīt, lai sajustu tā īsto
smeķi, un kādas ir gardākās uzkodas pie alus.
http://www.celotajs.lv/e/valmiermuizas_alus

Ap 20.00 Atgriešanās Rīgā (Pa Brīvības ielu, Vanšu tiltu un Kalnciema ielu līdz veikala Supernetto
stāvlaukumam).

Lai piedalītos mediju braucienā, lūdzam pieteikties līdz 28. maijam ilona@celotajs.lv, tel.: 67617600.

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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