
 
 

SOMIJAS VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU RY 

PĀRSTĀVJU UZŅEMŠANAS PROGRAMMA 13.-16. SEPTEMBRIM VIDZEMES 

LAUKU PARTNERĪBAS “BRASLA” TERITORIJĀ. 

 

13. septembris 

 

13:00 -13:40 

 

Pusdienas ,Staiceles lībiešu muzejā “Pivālind”, Lielā iela 14, 

Staicele, Limbažu novads 

Inese Timermane  

Lībiešu muzejs „Pivālind”, kurā var iepazīt Vidzemes lībiešu vēsturi un kultūras 

mantojumu, izbaudot novadam kādreiz raksturīgos ēdienus un dzērienus – 

bukstiņbiezputru un škaļiku, kas ir pēc senām receptēm darināts stiprs alkoholisks 

dzēriens. 

13:45-14:45 Ekskursija pa Staiceli 

14:50-16:20 Tautas lietišķās mākslas studija "Staicele", Lielā 7, Staicele, 

Limbažu novads 

TLMS „Staicele” dalībnieki auž krāšņas etnogrāfiska raksta segas, „trinī” un 

„dreļļos” austus pelēkbalti vizošus linu dvieļus, lielos lakatus, lupatu tepiķus, šalles, 

un ne tikai to vien. 

Studija īpaši ievērojama ar to, ka aužot tiek izmantoti dabas materiāli- niedres, 

posmainās un bezposmainās smilgas, grāvju ašķus, kosas un vilkuvāles. 

16:25- 17:00 
Karogu sila dabas taka, Staiceles pagasts, Limbažu novads 

18:00 

 

18.20 

Ierašanās Ungurmuižā, "Ungurmuiža", Raiskuma pagasts, Cēsu 

novads  

Ekskursija pa Ungurmuižu, Ieva Ņevečorova 

https://www.aloja.lv/kultura/staiceles-libiesu-muzejs-pivalind/


19:00  
Vakariņas 

Ungurmuiža ir harmonisks 18. gadsimta koka ēku ansamblis, milzu ozolu ieskauts, 

tas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūras pieminekļu mantojumu vidū. To 1732. 

gadā cēlis barons fon Kampenhauzens kā savas dzimtas māju, un šobrīd tā ir Latvijā 

vienīgā baroka koka celtne ar unikāliem 18.gs. sienu gleznojumiem. 

Pirmais muižas īpašnieks Baltazars fon Kampenhauzens 18. gs. kļūst par Somijas 

ģenerālgubernatoru Turku pilsētā. 

http://ungurmuiza.lv/english/ 

 

14. septembris 

 

8:00-8:45 Brokastis  

9:00-11:30  

 

Lielstraupes pils, “Lielstraupes pils”, Straupe, Cēsu novads 

Rudīte Vasile 

Kafijas pauze 

Lielstraupes pils ir viena no viduslaiku pilīm Latvijā, kas ar pārbūvēm saglabājusies 

līdz mūsdienām. Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā apvienota ar baznīcu. 

Pēc Otrā pasaules kara pils kompleksā atradās un darbojās Lielstraupes mašīnu 

traktoru stacijas pārvalde, bet kopš 1963. gada tur atradās medicīnas iestādes - 

Lielstraupes psihoneiroloģiskā slimnīca, kas vēlāk pārtapa par Straupes 

narkoloģisko slimnīcu, kura pastāvēja līdz pat 2018. gadam. 

http://www.tourism.straupe.lv/s10/straupe/ 

11:40-12:40 Medību, sporta un atpūtas klubs "Mārkulīči", ”Āvaidi,” 

Straupes pagasts, Cēsu novads 

Vilnis Jaunzems 

Īstenoti vairāki LEADER projekti sporta, atpūtas laukumu izveide, uzstādīta 

pontona laipa Braslas upes krastā, pieejamas laivas, laivotājiem, izveidota laivu 

novietnes terase, kvalitatīvas naktsmītnes un ierīkota pirts. Sporta un aktīvās atpūtas 

cienītājiem labiekārtota medījamo dzīvnieku dīrātava, mācību telpas izveide, 

sportinga aprīkojuma iegāde šaušanas sacīkstēm u.c. 

Iespējams izmēģināt šaušanu pa mērķi Mārkulīču supermednieks. 

https://www.markulici.lv/eng/ 

12:55-13:55 

 

14:00-14:35 

Vējiņu pazemes ezeri, “Vējiņi”, Straupes pagasts, Cēsu novads 

Sanda Muižniece 

Pusdienas  

Vienīgie pazemes ezeri Baltijā. Pazemes ezeri radušies, pazemes avotiem izskalojot 

tukšumus un alas, kuru garums Straupē sasniedz vairākus desmitus metru, taču 

kritenes rāda, ka kopējā pazemes alu un ezeru sistēma ir daudz lielāka – vismaz 3 

ha plaša. 

https://pazemesezeri.lv/en/underground-lake/ 

http://ungurmuiza.lv/english/
http://www.tourism.straupe.lv/s10/straupe/
https://www.markulici.lv/eng/
https://pazemesezeri.lv/en/underground-lake/


15:05-17:30 Ar purva kurpēm pa Laugas purvu, ZS Gundegas, Bīriņi, 

Vidrižu pagasts, Limbažu novads 

Ilze Ozola 

Laugas purvs biotopu un ainavu ziņā ir daudzveidīga teritorija. Izstrādātajā purva 

daļā izveidota lielogu dzērveņu audzētava – viena no pirmajām mākslīgajām 

dzērveņu audzētavām Latvijā. Galvenie apskates objekti: purva ezeriņi, lāmas un 

akači, purva upīte, kas brīžiem pazūd pazemē. 

*Nepieciešami ērti un ūdensnecaurlaidīgi apavi. 

17:45-19:45 Vakariņas kopā ar folkloras kopas “Putni” vadītāju Ilzi 

Kļaviņu, Igate, Vidrižu pagasts, Limbažu novads 

40 min līdz 

Ungurmuižai 
Naktsmiers 😊 

 

15. septembris 

 

8:00-8:45 Brokastis  

9:15- 11:30 
Zilākalna ūdenstornis, Parka iela 2, Zilākalna pagasts, Valmieras 

novads 

Toms Treimanis 

Zilākalna pakājē atrodas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "ZTornis", kas 

atrodas senā ūdenstorņa telpās un mūsdienīgā piebūvē. Zilākalna ūdenstornis ir "art 

deco" stilā būvēta ēka, kas agrāk apgādāja ar ūdeni kūdras ražotni un ciematu. ZTornī 

iespējams apskatīt vēsturisko ekspozīciju par dabas objektu un svētvietu “Zilaiskalns”, 

Zilākalna ciematu un industriālā mantojuma objektu – ūdenstorni. Apmeklētājiem 

iespēja pacelties virs Zilākalna un ielūkoties vēsturiskajā šaursliežu dzelzceļa 

lokomotīvē ar virtuālās realitātes palīdzību. 

https://www.ztornis.lv/ 

11:45- 12:30 "Minies pa sliedēm" 

Sliežu velosipēdi "ZRailbikes" ir pārvietošanās līdzeklis pa šaursliežu dzelzceļa atzaru 

no Zilākalna ciema līdz kūdras purvam un atpakaļ. Kopējais brauciena garums ir ~4km, 

kurus var pieveikt aptuveni pusstundā. 

https://www.ztornis.lv/ 

12:45-13:45 Pusdienas “Mazais Ansis”, “Ansīši”, Rubenes pagasts, Valmieras 

novads 

Mazais Ansis atrodas restaurētā guļbūves ēkā, kuras mājīgais interjers ieturēts latviskām 

tradīcijām atbilstošā stilistikā – siltu noskaņu raisošais koka mēbeles, senatnīgi dekori, 

zemes toņos austas segas un paklāji.  

 http://www.mazais-ansis.lv/. 

14:00-15:30 Škirnes trušu saimniecība “Mežiņi”, “Mežiņi”, Dikļu pagasts, 

Valmieras novads 

Inguna Valdmane 

https://www.ztornis.lv/
https://www.ztornis.lv/
http://www.mazais-ansis.lv/


Saimniecības pamatnodarbošanās ir dažādu šķirņu vaislas trušu audzēšana un 

tirdzniecība. Darbības dažādošanai piedāvā ekskursijas ģimenēm un grupām – trušu un 

dažādu mājputnu apskatei. Interesentiem tiek demonstrēts arī Angoras trušu vilnas 

ieguves un pārstrādes process. 

Īstenojot LEADER projektu, izveidota Angoru māja šķirnes dzīvnieku novietošanai.  

https://www.mezini.lv/en 

15:40-16:40 Augstrozes Lielezera dabas taka (2km), Augstrozes pilsdrupas, 

Umurgas pagasts, Limbažu novads 

Ilze Millere, Ingus Evertovskis 

17:25 - 
Straupes Zirgu pasts, “Vecpasts”, Straupes pagasts, Cēsu novads 

Prezentācija par Straupes Zirgu pastu, Lauku labumu tirdziņu, 

Guntis Āboltiņš-Āboliņš, Rudīte Vasile 

• Heli Tommiska prezentācija “Kehittämisyhdistys SILMU ry 

LEADER-financing” 

• Pertti Österman prezentācija “Eco-friendly toilets on Finnish 

nature trails” 

Vakariņas 

Atjaunotajā Straupes Zirgu pasta kompleksā īstenoti divi LEADER projekti 

iekšpagalma rekonstrukcija pakalpojumu pieejamībai, restaurēts vēsturiskais bruģis, 

uzstādītas automātiski atveramās durvis un nodrošināta piekļuve labierīcībām cilvēkiem 

ratiņkrēslos, otra projekta ietvaros nosiltināta jumta daļa, izveidots sanitārais mezgls un 

izbūvēta otrā stāva terases telpa. Divas reizes mēnesī Straupes zirgu pastā notiek 

Straupes lauku labumu tirdziņš. 

https://zirgupasts.lv/,  https://straupestirdzins.lv/en 

20 min līdz 

Ungurmuižai 
Naktsmiers 😊 

 

16. septembris 

 

8:00-9:00 Brokastis  

9.30 -11.00 

12:00 

Cēsu Viduslaiku pils, Cēsis  

https://cesupils.lv/en/ 

Pusdienas, “Pagrabiņš”, Vienības laukums 1, Cēsis 

13:00 Cēsis - 

Tallina  

Ceļā uz Tallinu! 

 

https://www.mezini.lv/en
https://www.silmu.info/
https://zirgupasts.lv/
https://straupestirdzins.lv/en
https://cesupils.lv/en/

