Ko darīt ziemā? Pasākumu saraksts
Lūk, raibas un košas idejas, ko interesantu darīt ziemā.
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Teņu dienas danči biedrības „Baltaine”
Radošajā mājā Koknesē.
Suņu pajūgu skriešanas sacensības Smeceres
silā pie Madonas.
Stinšu svētki. Liepājnieki un viesi varēs
piedalīties stinšu makšķerēšanas (piemērotos
apstākļos – arī zemledus) sacensībās,
novērtēt ledus skulptūru „Liepājas stinte”, kā
arī noskatīties izrādi „Bļitka”.
Skijoringa čempionāts Alūksnē, Dūņezera
apkaimē.
Meteņu svinēšana Kokneses „Būnīšos”.
Jāierodas maskās. Būs laišanās no kalniņa,
uguns kuršana, Meteņu zupa, lielīšanās,
sveču liešana u.c.
Ikgadējais tautas slēpojiens „Apkārt
Alaukstam” Vecpiebalgas novadā.
19. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls,
kura tēma ir „Karnevāls”.
Ventspilī notiek ziemas turnīrs „Svētais
Valentīns", kura ietvaros varēs vērot
bruņinieku paraugcīņas un meistardarbnīcas
Livonijas ordeņa pilī.
Meteņu un Pelnu dienu suprātkas Malnavas
„Dzīļu” maiznīcā. Aicinātas ģimenes ar
bērniem aicinātas uz darbnīcu. Pasākumā
vārīs miežu putru, lietas sveces un notiks
ziemas izklaides.
„Bauskas patriotisko kafejnīcu nedēļa”, kas
Bauskā tiek svinēta ceturto reizi.
Dabas parkā „Tērvete” Rūķu pilsētā –
„Mežinieku svētki”. Meža tehnikas
demonstrējumi, ugunskurs, mežnieku putra
un silta tēja.
Sezonas kulminācija – „Masku balle 2017”
Rūmenes muižā.
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5 Ziemeļlatgales novados (Kārsava,
Baltinava, Viļaka, Rugāji, Balvi) notiks
kultūras un aktīvās atpūtas pasākums
„Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”.
Meteņdienas koncerts ar spēlēm, rotaļām un
dejām Rēzeknes kultūras namā.
Tautas slēpojiens „Madona 2017” Smeceres
silā.
Daugavpils Vienības laukumā varēs
piedalīties „Plašajā Masļeņicā”.
Masļeņicas pasākumi – tirdziņš, koncerts un
izdarības, sveicot un aicinot sauli atpakaļ no
miega. Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā.
Masļeņicas – atvadas no ziemas un pavasara
sākuma svinēšana Alūksnes novada Pededzē.
Dziesmas, dejas un salmu lelles dedzināšana.
Vizināšanas zirgu pajūgos.
Ziemas sporta centrā “Mežinieki” risināsies
Latvijas čempionāts biatlonā un slēpojums
„Alūksne`2017”.
Tradicionālais slēpojiens „Alūksne 2017.”
Sporta centrā „Mežinieki”. Distanču trases
būs dažādu garumu un piemērotas gan
profesionāļiem, gan amatieriem.
Sieviešu rallija starts. Latgales posma
sākums Jēkabpilī.
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Igaunijas jaunās paaudzes spožākā ģitārista - luznavasmuiza.lv, facebook.com/luzn
Andrē Mākera (Andre Maaker) solo koncerts avasmuiza
Lūznavas muižā.
+371 29390701

Ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka” tiks
rīkota Ziemas sporta diena ar slēpošanu,
slidošanu, zemledus makšķerēšanu u.c.
Daugavpils Sv. Pētera Romas katoļu
draudzes baznīcā būs apskatāma Latgalē
vienīgā āra Bētleme.
Gaismas parki Ieriķos katru sestdienas
Katru
vakaru (ziemas sezonā) no plkst. 16:00 sestdienas
22:00 piedāvā apmeklēt divas izgaismotas
vakaru ziemas
dabas takas Ieriķos - Cecīļu dabas taku un
sezonā
Ieriķu dzirnavu dabas taku.
Visas ziemas „Sesīļu poniji” piedāvā vizināšanos ar
garumā
ponijiem (obligāta iepriekšēja pieteikšanās).
Saldū var izstaigāt jaunu tūrisma maršrutu
Visas ziemas
„Pa Rozentāla pēdām Saldū”. Apmeklējams
garumā
individuāli vai gida pavadībā.
Visas ziemas Egļukalna slēpošanas bāzē - slaloma trases

baka.rezeknesnovads.lv
+371 26663358
www.visitdaugavpils.lv

+ 371 28681083

+371 26595545
turisms.saldus.lv

www.eglukalns.lv
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un snowtube trase.
Tukuma apkaimē darbojas distanču
slēpošanas trases „Jaunūdros”, „Sveikuļos”
www.visittukums.lv
un pie Milzkalna, kā arī atvērts slēpošanas
komplekss „Milzkalns”.
Sniegotā ziemā var doties uz zirgu staļļiem
Tukuma vai Kandavas apkaimē, kur piedāvā
izbraukt ar zirgu kamanās (zirgu staļļi
www.visittukums.lv
„Vītoliņi”, „Skudru staļļi”, „Ivetas zirgi” un
Jaunmoku pils”)
Dobelē – Dižo sniegavīru saiets. Saieta tēma
www.dobele.lv
– „Sniegavīri – kosmonauti”.
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī
www.visit.jelgava.lv
aizsākas lekciju cikls par latviešu godiem.
Jelgavas mājražotāju veikaliņš „Amatnieku
www.visit.jelgava.lv
sēta” piedāvā Lauku labumu degustācijas.
Stāmerienā piedāvā vizināšanos zirga pajūgā,
maizes cepšanu un vīna degustāciju.
www.visitgulbene.lv
Motorparka „Dimanti” teritorijā ir ierīkots
kameršļūkšanas kalns.
Līvānos piedāvā soliņu meklēšanu, Latgales
mākslas un amatniecības centra un
www.livani.lv
ekspozīcijas „Līvānu stikla muzejs”
apmeklējumu.
Ludzā atklāta „Makšķerēšanas un atpūtas
māja uz ledus” – pārvietojama un apkurināta
māja ar guļvietām 4 personām. Tā novietota noma.ludza@gmail.com
uz Lielā Ludzas ezera piebarotām zivju
vietām.
Atpūtas parkā „Silene” organizē Grila šovu
silene.lv
ar šefpavāru.
Krāslavas Kulinārā mantojuma centrā (Grāfu
Plāteru pils kompleksā) var paēst sātīgas
www.visitkraslava.lv
pusdienas, kurās pasniedz Latgales kulinārā
mantojuma ēdienus.
Zirgu sēta „Klajumi” piedāvā romantisku
kamanu braucienu ar zvārguļu mūziku un
www.klajumi.lv
meža klusumu ar pikniku āra ķēķa
izpildījumā.
Zilupē piedāvā vizināšanos zirga vilktās
zilupe.lv
kamanās pa jauno Simfonijas maršrutu
Distanču slēpošana

Avots: www.celotajs.lv

www.celotajs.lv

