FONDS „1836” AICINA PIEVIENOTIES TŪRISMA CEĻA VEIDOŠANĀ APKĀRT
LATVIJAI, CEĻĀ NO STAICELES LĪDZ MAZSALACAI
22. un 23. jūlijā notiks šī gada desmitais fonda „1836” gājiens, šoreiz no Staiceles līdz
Mazsalacai. Pirmajā dienā gājiens sāksies Staicelē, kur viesosimies Staiceles lībiešu muzejā. Ir
plānots noiet aptuveni 20 km. Maršruts gājējus vedīs caur meža ceļiem un Salacas krastu. Dienas
noslēgumā pie ugunskura notiks sadziedāšanās. Savukārt svētdien dosimies 16 km garā ceļā līdz
Mazsalacai, kur apmeklēsim Mazsalacas pilsētas svētku ietvaros sagatavotās izstādes, ieraksim
fonda “1836” tūrisma ceļa robežstabu. Tālāk dosimies ceļā (2,5 km) līdz Skaņaiskalnam.
Tradicionāli gājiena noslēgumā plkst. 18:36 Skaņaiskalnā izskanēs fonda un tā draugu koncerts,
uz kuru mīļi aicināts ikviens.
Sestdiena, 22.jūlijs
Gājiens no Staiceles uz Līču skolu ( aptuveni 20 km)
Reģistrēšanās
9:00 – tikšanās Staicelē pie tūrisma informācijas centra (TIC) (atrašanās http://ej.uz/staicelestic)
Automašīnas tiek atstātas pulcēšanās vietā, vakarā pēc gājiena šoferus aizved tām pakaļ.
9:40 – došanās ceļā, plānots noiet aptuveni 20 km.
Gājienu sāksim, apmeklējot Staiceles lībiešu muzeju un mākslinieku šķūni.
Dosimies pa Lielo ielu Staicelē, aplūkojot vēsturisko koka ēku apbūvi. Redzēsim arī Latvijas
Futbola federācijas mācību un treniņu centru.
Plānota pusdienu pauze Salacas krastā, atpūtas vietā “Virši”, ar savām līdzi paņemtajām
maizītēm.
19:00 – Vakariņas (2,50 EUR no personas). Traukus, galda piederumus lūgums ņemt līdzi
katram savus.
Nakšņošana – Līču skolā (Raimonda Paula īpašums) Salacas upes krastā. Lūgums katram pašam
nodrošināt visu, kas nepieciešams gulēšanai (matrači, guļammaisi, utt.). Ja ir vēlme celt teltis,
pastāv arī tāda iespēja.
Dalības maksa: 3 EUR no personas
Veikalu pie Līču skolas nav, bet tie atrodas Mazsalacā un Staicelē.
Vakarēšana, sadziedāšanās pie ugunskura.

Svētdiena, 23.jūlijs
Gājiens no Līču skolas uz Mazsalacu, tālāk uz Skaņokalnu (aptuveni 18,5 km)
Pirms brokastīm visi šoferi aizved savas automašīnas uz Mazsalacas tirgus laukumu un šoferi
tiek atvesti atpakaļ uz brokastīm, lai pēc tam kopīgi dotos pārgājienā.
7:30 - rīta vingrošana ar kokles skaņām
8:30 - autobuss atiet no Mazsalacas tirgus laukuma un nogādā šoferus un jaunos gājiena
dalībniekus uz Līču skolu
9:00 - brokastis, rīta kafija (2,50 EUR no personas). Traukus, galda piederumus lūgums ņemt
līdzi katram savus.
Gājiens Līču skola – Mazsalaca (~ 16km)
Mazsalacas pilsētas svētku ietvaros, gājējiem ierodoties Mazsalacā, ir iespēja apmeklēt
bezmaksas izstādes:
1. Izstāde “Ar gardu muti uz velosipēda” Kultūras centrā (izpētītas mājas Mazsalacā, kur
agrāk bija beķerejas. Izstādē skatāms viss, kas saistīts ar tām);
2. Priekšautu izstāde Kultūras centrā (senie un jaunie priekšauti);
3. Izstāde “Mans Mazsalacas novads” Kultūras centrā.
16:00 - tiek ierakts fonda “1836” tūrisma ceļa robežstabs Mazsalacas centrā
Gājiens līdz Skaņaiskalnam (~ 2,5 km) (būs pieejams arī autobuss)
18:00 - Zupa gājējiem Skaņaiskalnā (nodrošina Mazsalacas novads)
18:36 - koncerts Skaņaiskalnā
20:00 - došanās mājup
Pieteikšanās gājienam - http://ej.uz/pieteikumsMazsalaca
Vairāk informācijas:
Karlīna Latsone
Tālr. 28242705
e-pasts: karlinalatsone@outlook.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tūrisma ceļu apkārt Latvijai „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” palīdz veidot Ford Latvia, Sporta
komplekss 333, Neste Latvija, Latvijas Valsts meži, Virsotne, Valmiermuiža un citi draugi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par godu Latvijas simtgadei fonds „1836” veido mūsu valstij dāvanu – tūrisma maršrutu apkārt
Latvijai, kas būs aptuveni 1836 kilometrus garš. „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” projektā var
piedalīties ikviens interesents, noejot sev vēlamo ceļa posmu kādā no pierobežas ceļiem (Piejūras
ceļā no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļā no Ainažiem līdz Pededzei, Māras ceļā no
Mārkalnes līdz Demenei un no Demenes līdz Nidai Leišmalītes ceļā).
Gājiens no Staiceles līdz Mazsalacai būs jau divdesmit piektais posms „1836” ceļā apkārt
Latvijai. Kopš 2016. gada maija vidus projekta autori ar draugiem paspējuši viesoties Kurzemes
un Vidzemes jūrmalā, Latgalē, Latvijas un Igaunijas pierobežā, kā arī Leišmalītē, ierokot pirmās
ceļa norādes, ko veidojuši mākslinieki Velga Vītola un Gaits Burvis, Kolkas ragā, Engurē,
Salacgrīvā, Rūjienā, Kārsavā, Indrā, Kalnos un Vaiņodē, Liepājā.
Ceļa „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” gājienos var piedalīties ikviens interesents, noejot sev
vēlamo ceļu, kaut vai tikai vienu dienu vai pāris kilometrus. Gājienu noslēgumā svētdienās
parasti ir koncerti, kuros piedalās fonda „1836” draugi.
Gājieni notiek nedēļas nogalēs, neskatoties uz to, vai ir saule vai lietus, jo mērķis ir iepazīt
Latviju, tās dabu un kultūrvēsturiskās vērtības dažādos laikapstākļos. Ceļa dalībnieku sabiedrotie
ir ne tikai satiktie ceļa biedri un sarunas, bet dziesmas un vietējie iedzīvotāji. 2017. gada gājieni
norisināsies līdz septembra vidum un atsāksies 2018. gada pavasarī.
Katram dalībniekam, kurš piedalās šajos gājienos, ir iespēja iegādāties īpašu pasi, kurā krāt
zīmogus par noietajiem ceļa posmiem. Nedēļas nogaļu pārgājienos iespējams iegūt katra novada
īpašo zīmogu. Līdz Latvijas simtgadei plānots izveidot atbilstošu ceļošanas infrastruktūru ar
naktsmītnēm jeb naktenēm, izklaides un atpūtas vietām.
Papildu informāciju par nākamajiem gājieniem un plānoto tūrisma ceļu apkārt Latvijai iespējams
iegūt, ielūkojoties fonda „1836” mājas lapā www.1836.lv

