VIDZEMES industriālā mantojuma nedēļas nogale
Lūdzam pievērst uzmanību, kurā no dienām objekts ir pieejams.
Objekts
Ķoņu
dzirnavas

Gulbenes–
Alūksnes
bānītis

Līgatnes
papīrfabrikas
strādnieku
dzīvoklis

Adrese

Kontaktpersona
Tel.

Ķoņu pagasts,
Naukšēnu novads

Mirdza Čākure
+371 28346892

Viestura iela 16G,
Gulbene
Jāņkalna iela 52,
Alūksne

Brīvības iela 5-6,
Līgatne

27.09.2019. (piektdiena)

29.09.2019 (svētdiena)

Dizaina vilnas segu izstāde-pārdošana.
Skaistās segas tiek darinātas no vilnas, ko dzirnavās apstrādā ar vēsturiskām gandrīz 200 gadus senām iekārtām.
13:00 Vilciens ar tvaika lokomotīvi
regulārā reisa ietvaros Gulbene–Alūksne–
Gulbene.
Biļetes cenas šeit:
http://www.banitis.lv/fares.htm
Gulbenē:
• Gulbenes depo apskate un
vizināšanās ar drezīnu (bez maksas)
• vietējo mājražotāju produkcijas
(siera, vīna) degustācija un iespēja
tos iegādāties
• iespēja apmeklēt ekspozīciju
“Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenes
stacijā:
https://www.visitgulbene.lv/objekts/i
zglitojoss-un-interaktivs-centrsdzelzcels-un-tvaiks/
Alūksnē:
iespēja apmeklēt Alūksnes Bānīša
stacijas interaktīvo ekspozīciju.
http://visitaluksne.lv/aluksnes-banisastacija/

Gulbene:
Andris Biedriņš,
+371 20283293
Alūksne:
Alūksnes Bānīša stacija
+371 25669604

Santa Jermičuka,
Līgatnes TIC vadītāja
+371 26517405

28.09.2019. (sestdiena)

•
•
•

Ekskluzīva iespēja fotografēties papīrfabrikas strādnieku un fabrikantu tērpos
Ekskursija papīrfabrikā
Līgatnes pilsētas vēsturiskā ciemata ekskursija un Amatu mājas priekšautu ekspozīcija
Priekšauti darināti no tubas materiāla, kurš savulaik izmantots papīra masas žāvēšanā un gatavās produkcijas
uztīšanai uz ruļļiem
NB! Pasākumi ir pa maksu. Vairāk informācijas par norisi un cenām Līgatnes TIC (+371 64153169) vai pie norādītās
kontaktpersonas.

Objekts

Zilākalna
ūdenstornis

Adrese

Parka iela 2,
Zilaiskalns,
Kocēnu novads

Kontakt-persona
Tel.

Toms Treimanis,
Kocēnu novada tūrisma
speciālists
+371 28644530

•

27.09.2019. (piektdiena)

28.09.2019. (sestdiena)

Atjaunotā
Zilākalna ūdenstorņa
apskate
Plkst. 16.00 –20.00

Atjaunotā
Zilākalna ūdenstorņa
apskate
Plkst. 10.00 –16.00

Virtuālās realitātes brilles, kas aizved
ceļojumā virs Zilākalna
NB! Ar iepriekšēju pieteikšanos.

Vijciema
čiekurkalte

Āraišu
vējdzirnavas

Vijciema
pagasts,
Valkas novads

Āraiši,
Drabešu
pagasts,
Amatas novads

Virtuālās realitātes brilles, kas aizved
ceļojumā virs Zilākalna
NB! Ar iepriekšēju pieteikšanos.
Ekskursija Vijciema čiekurkaltē:
stāsts par čiekura ceļu no meža līdz
sēkliņai un atkal jaunam mežam

Ivars Palejs
+371 26478620

Vineta Cipe
+371 29238208

•

Vijciema čiekurkalte ir viena no vecākajām Latvijā, kas
joprojām darbojas kopš 1895. gada

NB! Apmeklējums iepriekš jāpiesaka
Āraišu vējdzirnavu apskate
Āraišu vējdzirnavas celtas Drabešu muižas vajadzībām apmēram 19. gs. vidū.
Agrāk dzirnavās mala putraimus, kā arī miltus rupjmaizei un lopbarībai.
Šobrīd dzirnavu četros stāvos var izsekot grauda pārtapšanai par miltiem
Īpašais piedāvājums: gida stāstījums bez maksas!
NB! Lūgums iepriekš pieteikt apmeklējumu.

Vairāk par pasākumu
iespējams uzzināt:
Cēsu Vecais
alus brūzis

Lenču iela 9/11,
Cēsis,
Cēsu novads

https://www.facebook.
com/ZinatniekuNaktsC
esis/

29.09.2019 (svētdiena)

Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis”
plkst. 19.00 – 23.00 norisināsies
Zinātnieku nakts Cēsis 2019.
Pasākuma laikā būs iespēja interaktīvās
darbnīcās, demonstrācijās, audio-vizuālās
instalācijās ielūkoties zinātnes sasniegumos
dažādās jomās – vides izpētē, lauksaimniecībā,
pārtikas tehnoloģijās, jaunajās tehnoloģijās u. c.
Būs arī mūzikas un skaņu performances,
zinātnes+mākslas instalācijas.
Brūzis šajā laikā būs atvērts ikvienam
interesentam.

Objekts
Rūjienas
pienotava
("Rūjienas
Saldējums")

Adrese

Kontakt-persona
Tel.

Upes iela 5,
Rūjiena,
Rūjienas novads

Ieva Dreimane
+ 371 29403494

27.09.2019. (piektdiena)

28.09.2019. (sestdiena)

29.09.2019 (svētdiena)

1h gara programma ar saldējuma degustāciju.
Iepazīšanās ar uzņēmuma vēsturi, video par saldējuma ražošanas procesu, un, protams, Rūjienas saldējumu degustācija.
NB! Iepriekš jārezervē vizītes laiks: T. 29403494 vai e- pasts info@rujienassaldejums.lv
Gatavo porcelāna izstrādājumu apskate bez maksas.

Piebalgas
porcelāna
fabrika

“Pils”,
Inešu pagasts,
Vecpiebalgas
novads

Jānis Ronis
+371 28451800

Ekskursija porcelāna fabrikā ar iepriekšēju pieteikšanos
Porcelāna apgleznošanas darbnīca
(ja vairāk par 10 cilvēkiem, tad iepriekš jāpiesaka)
Ekskursijas maksa 3 eiro bērniem un senioriem, 4 eiro pieaugušajiem
Apgleznošanas darbnīca sākot no 3,50 eiro par izvēlēto priekšmetu

Krīgaļu
dzirnavas

Nītaures
pagasts,
Amatas novads

Kaspars Gailītis
+371 26439557

Seno ūdensdzirnavu apskate, kā arī modernas mazās hidroelektrostacijas
apskate profesionāla gida pavadībā.
Krīgaļu ūdensdzirnavas uzbūvētas uz Mergupes 1938. gadā.
Ieeja par brīvi izvēlētiem ziedojumiem.
NB! Ar iepriekšēju pieteikšanos.

Kalnvēveru
vējdzirnavas

Vecpiebalgas
pagasts,
Vecpiebalgas
novads

Atvērtas apskatei bez maksas.

Edgars Žīgurs
veveri@brivdabasmuzejs.lv

Kalnvēveru vējdzirnavas atrodas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā “Vēveri” –
senlatviešu lauku sētā, kur lepni stāv arī nesen atjaunotās Kalnvēveru dzirnavas.

