2019

14.–15.09.

Gaujas Nacionālā parka

eļotāju dienas
LĪGATNES NOVADS

KRIMULDAS NOVADS

SIGULDAS NOVADS

14.09. plkst.12.00
Komandu piedzīvojumu orientēšanās spēle «Alu gājējs»

14.09. Pasākums «Kubeseles dabas un vēstures taka cauri gadsimtiem»

14.09. plkst. 10.00–12.00 Livonijas ordeņa Siguldas pils un pils kvartāls

Piedāvājumā: «Mazais alu gājējs»; «Lielais alu gājējs» un «Velo alu gājējs».
Jāveic dažādi uzdevumi, jāsaņem zīmogs vai ieraksts dalībnieku kartē.
Pieteikties: Līgatnes novada informācijas centrā, Spriņģu iela 1, Līgatne.
Tālr. +371 64153169; +371 2918 9707
Organizē: Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs

Piedalās Raganas amatierteātris un Gaujas NP inspektors Māris Mitrevics
• Plostnieku un žuļiku stāsti Gaujas krastā.
• Vēstures ekpozīcijas «Krimuldas novada vēstures lapaspuses« atklāšana.
• Radošās darbnīcas, nodarbības, spēles, kino, loka šaušana.

14.un 15.09. Līgatnes dabas takas – dzīvnieku vērošana
Iespēja vērot Latvijas savvaļas dzīvniekus, kā arī uzkāpt 22 m augstajā skatu tornī
un iepazīt Gaujas senlejas dabas daudzveidību.
Ieejas biļetēm 50% atlaide. Tālr. +371 6415 3313, +371 2832 880

14.09. plkst.12.00 Sēņu dienas pasākums
Sēņu izstāde un sēņu iepazīšana kopā ar sēņu speciālistu – mikologu biedrības
entuziastu un http://www.fungi.lv/ veidotāju Edgaru Mūkinu.
Līgatnes dabas takas, dabas izglītības centrs «Pauguri». Ieeja ar Līgatnes dabas taku biļetēm.
Papildu informācija: Anna Maļiņina, tālr. +371 20202813
Organizē: Dabas aizsardzības pārvalde

14. un 15.09. plkst.10.00–18.00
Brūkleņu spēka dzēriena degustācija

14.00 Atjaunotās takas iepazīšana kopā ar gaujmaliešiem

Krimuldas baznīcā
17.15 Vijas Stikānes lekcija «Kubesele cauri gadsimtiem»
19.00 Kontemplatīvais dievkalpojums
22.00 Mākslinieces un DAP dizaineres Daigas Segliņas
izstādes «Daba spēlēs un zīmējumos» atklāšana
Kārļa Kazāka nakts koncerts
Papildu informācija: Madara Liepiņa, tālr. +371 25140635
Organizē: Krimuldas novada dome

AMATAS NOVADS
14.09. Pasākums «Ceļo – baudi – Āraišos»
12.00 Sirnieku degustācija – otrājās brokastīs (Maksa 2,- eiro)
13.00 Ceļojums seno mūzikas instrumentu pasaulē

Līgatnes vīna veikaliņš, Spriņģu iela 3, Līgatne
Papildu informācija: Ainars Vanags, tālr. +371 2652146

14. un 15.09. plkst.11.00 Līgatnes vīna degustācija
romantiskā sveču gaismā
Līgatnes Lustūža vīna pagrabala
Pieteikties: Ainars Vanags, tālr. +371 26521467

15.09. plkst.10.00–17.00 Vēsturiskās pārvērtības
ar pārģērbšanos papīrfabrikas strādnieku dzīvoklī
Saviesīgas sarunas un sadzīves ainas projekta «Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstībai» ietvaros.
Pieteikties: Santa Jermičuka, tālr. +371 26517405
Organizē: Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs

PRIEKUĻU NOVADS
14.09. plkst.10.00–15.00 Orientēšanās spēle «Citāda Veselava»
Spēle ar velo vai auto piemērota draugu grupām vai ģimenēm
(līdz 5 dalībniekiem komandā).
Spēles starta vietu uzzināsiet, atminot mīklu www.visit.priekuli.lv
Papildu informācija: tālr. +371 29362837, e-pasts: info@priekulunovads.lv

14.09. plkst.14.00 un 16.00 Iepazīsti mākslas kūrortu
«Lindenhoﬀ». Liepasmuižas un parka eksursija
Ceļotāju dienā – Liepasmuižas tēja, ābolu sula un plātsmaize!
Pieteikties pa tālr. +371 28490600, info@liepasmuiza.lv

14. un 15.09. plkst. 10.00–17.00
Ceļotāju spēle «Meklējot Veidenbaumu» Kalāčos
Spēle aicina iesaistīties, veikt dažādus uzdevumus, orientēties muzeja telpās un
apkārtnē, meklēt atbildes uz jautājumiem un iepazīt dzejnieku. Pasākuma ilgums 1,5–2h.
Papildu informācija: tālr. +371 25601677
Organizē: Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs «Kalāči», Liepas pag., Priekuļu nov.

Drabešu muižas Amatu māja. Pieteikties pa tālr. +371 29199870
Organizē: Biedrības TKIC «KasTe»

14.00 Draudzējies ar kamanu suņiem - haskijiem!

Piedāvājums iepazīties ar haskijiem, samīļot un nofotografēties, kā arī par simbolisku
samaksu izmēğināt kādu no kamanu suņu vasaras sporta veidiem: kanikross, skūteris
vai pastaiga kopā ar haskiju.
Drabešu muižas parks. Organizē: www.dodkepu.lv

15.00 Ezerpils jaunā apmeklētāju centra pirmreizējā atvēršana
«Gaidot patstāvīgo ekspozīciju»
15.00–21.00 Izstāde, sarunas, mūzika un kino jaunajā
apmeklētāju centrā
16.00–19.00 Āraišu pakalnu stāstu pārgājiens
17.00–21.00 Seno māla trauku apdedzināšanas demonstrējumi
ugunskurā
21.00 Ceļotāju rudens zaļumballe Āraišu viduslaiku pilsdrupās
Araišu ezerpils arheoloģiskais parks, Drabešu pagasts (Ieeja 3,- eiro).
Papildu informācija: Kase, tūrisma informācijas punkts, tālr. +371 25669935

14.un 15.09. plkst.12.00 Pārgājiens ar teikām un nostāstiem
Amatas krastā pa Zvārtes ieža apskates takām
Tikšanās vieta: Informācijas centrs pie Zvārtes ieža
Pieteikties pa tālr. +371 29252126

14.un 15.09. plkst. 10.00 Pārgājiens «Krāj iespaidus –
iemūžini mirkļus!»

PĀRGAUJAS NOVADS

Apmēram 12 km/ 5 h pavadīta laika ciešā kontaktā ar dabu.
Grūtības pakāpe – grūta un vidēja, Taka ir ar izteiktu reljefu.
Tikšanās vieta – Cecīļu dabas takas informācijas punkts.
Pārgājiens bez maksas. Iespēja pagatavot Ceļotāju dienām veltītu suvenīru par maksu (2,- eiro).
Gide Kristīne Sniedze, pieteikties pa tālr. +371 28672126

15.09. plkst.11.00 Ekskursija Straupes vēsturiskajā Zirgu pastā

14.un 15.09. plkst.10.00–12.00 Āraišu Vējdzirnavas

11.00–15.00 «Slow Food Straupe» lauku labumu tirdziņš

Rekonstruēto holandiešu tipa vējdzirnavu apskate, dzirnavu mehānismi,
graudu malšana rokas dzirnavās.
Papildu informācija: Vineta Cipe, tālr. +371 29238208

Ceļotāju dienā – ekskursija bez maksas, cienasts – kaﬁja un kūka par maksu.
Pieteikties: Rudīte Vasile, tālr. +371 29454946

Pils mūri iedzīvinās iztēlē viduslaiku dzīves ainas, bet no atjaunotajiem torņiem
aplūkojama pirmatnīgā daba. Pilsdrupas ļaus nojaust kādreizējo pils varenību Livonijā
un sapņot par romantisma laikmetu, kad drupas uzskatīja par mākslu. Siguldā bija
senākā mūra pils novadā un tās dzīve sākās 13. gadsimta sākumā. Blakus esošais
Siguldas pils kvartāls tiek veidots par amatnieku radošo centru.
Ekskursiju vadīs vides gide Aiga Auziņa (latviešu valodā).
Tikšanās vieta: Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs.
Personu skaits: max 30. Pieteikties līdz 12.09. pa tālr. +371 67971335, e-pasts: info@sigulda.lv

CĒSU NOVADS
15.09. plkst.12.00 Pārgājiens Cīrulīšu dabas takā
kopā ar Gaujas NP Jaunajiem Reindžeriem – Saniju Grigorjevu un Annu Lieni Brokāni
gar Gauju, Cīrulīšu alu, Līgavas jeb Sarkano alu, Spoguļu jeb Cīrulīšu klintīm, Dzidravotu,
ūdenskritumiem un fragmentiem no senās kamaniņu trases.
Tikšanās: Cēsis, Žagarkalna Kempinga stāvlaukums.
Pieteikties: Anna Liene Brokāne , tālr. +371 27863881
Organizē: Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas Nacionālā parka Jaunie Reindžeri

AUTOBUSA, VELO UN PLOSTA BRAUCIENI
14.09. plkst. 9.30 Velobrauciens
«Viss Gaujas Nacionālais parks vienā velobraucienā!»
Riteņbraukšanas treneris un velo gids Eduards Rēns no Velotreniņi.lv
aicina uz piedzīvojumiem un izaicinājumiem bagātu velobraucienu.
Starts: Valmierā pie Sīmaņa baznīcas.
Garums: no Valmieras līdz Rāmkalniem 105 km.
Grūtības pakāpe: piemērots pieredzējušiem un izturīgiem velobraucējiem.
Ekipējums: savs velosipēds, veloķivere obligāta. Ieteicams pietiekami daudz ūdens
un laika apstākļiem piemērots veloaģērbs.
Pieteikties pa tālr. +371 29179194 vai eduards@velotrenini.lv
Velobraucienu rīko: www.velotreniņi.lv

15.09. plkst. 11.00–19.00 Autobusa ekskursija
«Sajūti Gaujas Nacionālo parku»
Sietiņiezis; Veidenbauma muzejs «Kalāči»; Lielā ellīte un sajūtu parks; Liepas muiža
un Maizes māja, silta zupa un pīrāgu cepšanas meistarklase.
Starts un ﬁnišs: Valmierā, pie Vidzemes augstskolas, Cēsu iela 4.
Autobuss un gids bez maksas. Pusdienas un ieeja apskates objektos par maksu.
Ekskursiju vada «CĒSIS INSIDE» gide Sigita Klētniece, pieteikties pa tālr. +371 29109965

15.09. plkst.12.00 Plosta brauciens
Brauciens ar Gaujas plostu kopā ar leģendāro dabas inspektoru – Gaujas Mitro!
Stāsti ne tikai par klintīm, alām, salām, atvariem un sērēm, bet arī par plostniekiem un
koku pludinātājiem, par Gaujas zivīm un dabas aizsardzības inspektoru piedzīvojumiem.
Dalībnieku skaits ierobežots: max. 24 personas.
Tikšanās vieta tiks precizēta piesakoties.
Pieteikties līdz 13.09. pa tālr. +371 29268215
Plosta braucienu rīko Māris Mitrevics

Maksas pasākums

*

Visos pasākumos aicinām ģērbties
laika apstākļiem atbilstošā apģērbā
un līdzi ņemt uzkodas un dzeramo ūdeni.
Jautājumu gadījumā sazināties ar katra
pasākuma organizatoriem atsevišķi.
Pasākumā var tikt ﬁlmēts un fotografēts
Dabas aizsardzības pārvaldes publicitātes
un sabiedrības izglītošanas vajadzībām.

Pilna pasākumu programma: www.daba.gov.lv – «Aktualitātes» – Gaujas Nacionālā parka Ceļotāju diena

www.daba.gov.lv

www.facebook.com/dabasparvalde

twitter.com/dabaDAP

