
22. augusts 11.00 līdz 22.00 

Liepas ceļotāju diena 2020 

aicina: 

Tiksimies Liepā, izstaigāsim Liepas ceļus un takas, atklāsim Liepas stāstus! 

 

11.00 Starta šāviens krustcelēs pie Liepas kultūras nama 

Izvēlies savu ceļu, atstāj vēsti Liepai un aiziet! Aktīvākie Liepas apceļotāji saņems 

pārsteiguma balvas! 

12.00 un 16.00 Izzinoši pārgājieni pa Līču – laņģu klintīm kopā ar Sigitu no Cesis 

inside. Pārgājienam vēlams iepriekš pieteikties cesisinside@gmail.com, dalības maksa 

5EUR, bērniem līdz 10 gadu vecumam bez maksas, ilgums 3h. Līdzi jāņem ūdens 

pudele, uzkodas piknikam, degustēsim dažādos avota ūdeņus, ērti apavi.  

12.00, 14.00 un 16.00 Maizes māja – pīrāgu cepšanas meistarklase, ugunskura zupa, 

iespēja iegādāties īstu lauku rupjmaizi un saldskābmaizi. Laipni aicināts ikviens 

interesents, iepriekš piesakoties pa tālruni 28308377, dalības maksa 7EUR, bērniem 

līdz 4 gadu vecumam bez maksas 

12.00, 14.00 un 16.00 Mākslas kūrorts Liepas muiža – muzikālo noskaņu radīs Diāna 

Kukore un Edmunds Zālītis. Ekskursija gida pavadībā pa muižas parku, Vēlams 

pieteikties 28490600, dalības maksa 1EUR 

11.30, 13.30 un 15.30 Lielās Ellītes stāsts – Lielā Ellīte laika lokos. Dalība bez maksas, 

bez iepriekšējas pieteikšanās. 

11.00 -  17.00 Brīvības cīņu pieminekļa un Augusta Jullas stāsts – stāstnieks, 

novadpētnieks Aivars Vilnis. Dalība bez maksas, bez iepriekšējas pieteikšanās 

11.00 līdz 18.00 Ed. Veidenbauma memoriālajā muzejs “Kalāči” iedvesmas 

smelšanās, dzejas un vasaras baudīšana. Ieejas maksa muzejā 2EUR pieaugušajiem, 

1EUR skolēniem, studentiem, senioriem. 

11.00 līdz 18.00 “Kalnāres” -  Ciemos pie Kūku Zālīša– atmiņu stāsti par smalko 

kūciņu cepēju, mākslinieku un sapņotāju Jāni Zālīti. Bez iepriekšējas pieteikšanās, 

apmeklējums bez maksas.  

11.00 – … Skangaļu muiža – muižas kafejnīca, Skangaļu muižas foto vēstures 

ekspozīcija, muižas apskate, muižas dārza labumi un iespēja nakšņot. Informācija pa 

tālruni 25300030 

11.00 – 14.00 Biedrība “Sargiet bērnus”  - jautras un izzinošas aktivitātes bērniem.  

Rūpnīcas ielā 8, iepriekš piesakoties 26292230, dalība bez maksas 

11.00 – 16.00 SIA “Pieturvieta” - Ziepju darbnīca un kafijas baudīšana – Rūpnīcas 

iela 1. Dalība bez maksas, bez iepriekšējas pieteikšanās 
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11.00 – 18.00 Foto orientēšanās - Atrodi Mazo Ellīti sākums un informācija pie 

Liepas kultūras nama 

Dienas izskaņā plkst.20.00 muzikālās noskaņās, malkojot, protams, liepziedu tēju,  

iedegsim Liepas vārdu spožu svecīšu gaismiņās “Saulviju” mājas ziedu pļaviņā pie 

kultūras nama. 

Vari atnest līdzi arī savu gaismiņu parastās “ kapu” svecītes baltā formātā.  

Vakara turpinājumā, lepojoties ar liepēnieti rakstnieku Pāvilu Rozīti, brīvdabā 

skatīsimies pēc viņa romāna veidoto filmu “Ceplis”. 

 

 


