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Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis

TURAIDAS

uraida un tās apkārtne saistās ar jaunavas Maijas – sauktas par Turaidas
Rozi – vārdu, kuras dzīves stāsts aprakstīts senā leģendā. Tā iedvesmo jaunlaulātos
kāzu dienā apmeklēt Turaidas Rozes piemiņas vietu, lai savstarpēji apliecinātu mīlestību un uzticību senās liepas pavēnī.
Brīdi starp laulību ceremoniju un kāzu mielastu aicinām izbaudīt Turaidas muzejrezervātā, kur jaunlaulātajiem būs iespēja radoši pārsteigt vienam otru un labi pavadīt
laiku kopā ar vedējiem un viesiem.

MUZEJREZERVĀTS

Septiņu lakatu noslēpums

Kāzu un kāzu jubileju piedāvājums
Programma veidota kā ceļojums, kura maršrutu nosaka septiņu krāsu lakati. Jaunlaulātie izvēlas trīs no tiem un dodas uz trim dažādām vietām muzejrezervāta teritorijā,
kurās tos sagaida iespēja radoši darboties, saņemt simboliskas veltes viņu kopdzīves
labklājībai, uzrakstīt labo vēlējumu vēstuli un izgatavot dāvaniņas, caur kurām izteikt
savstarpējo uzticību un mīlestību.
Programma piemērota jaunlaulātajiem un visu vecumu mīlošiem pāriem, kas vēlas
piedzīvot īpašu brīdi Turaidā.
Programmas ilgums: 1, 5 h
Cena grupai: 35 LVL + ieejas biļetes kāzu viesiem (0.80 Ls). Jaunlaulātajiem
un vedējiem ieeja muzejrezervātā bez maksas
Norises laiks: maijs – oktobris

Kāzās ciemos pie Turaidas fogta
Kāzu piedāvājums

Programmas laikā kāzu dalībnieki pārtaps par viduslaiku ļaudīm un piedalīsies svinīgā
ceremonijā, kurā Turaidas fogts iecels jauno vīru bruņinieku kārtā un kāzu viesiem būs
iespēja gatavot pārsteigumu jaunlaulātajiem. Turklāt programmas dalībnieki iepazīs
dažus attiecīgā laikmeta sadzīves aspektus – iedzīvotāju dalījumu kārtās, fogta amata
funkcijas, apgūs rakstīšanas iemaņas un viduslaiku manieres.
Dalībnieku skaits: līdz 30 personām
Programmas ilgums: 1, 5 h
Cena: 47 LVL + ieejas biļetes (jaunlaulātajiem un vedējiem ieeja bez maksas)
Valodas: latviešu, krievu

Papildus pakalpojumi:
Laimes pakava kalšana Turaidas smēdē - (iepriekš sazinoties ar kalēju
Andri Ščeglovu, tālr. +371 29490869)
Izbrauciens zirga pajūgā - (tālr. +371 29268457)
Ģimenes kociņa stādīšana muzejrezervāta teritorijā
(kociņš jāiegādājas pašiem, par vietu jākonsultējas ar muzejrezervāta
speciālistiem, tālr. +371 67971402)

Turaidas muzejrezervāts
Darba laiks :

Turaidas muzejrezervāts atvērts katru dienu bez brīvdienām
Vasaras sezonā - 1. maijs – 30. oktobris: plkst. 10:00 – 18:00
Atvērta teritorija un visas ekspozīcijas
9:00 – 10:00 un 18:00 – 20:00
Atvērta teritorija, pils Dienvidu korpuss un galvenais tornis.
Ziemas sezonā - 1. novembris – 30. aprīlis: plkst. 10:00 – 17:00
Atvērta muzejrezervāta teritorija, pils ekspozīcijas Rietumu korpusā
un pils galvenais tornis
Kontaktinformācija:
Adrese: Turaidas muzejrezervāts
Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
E-pasts: turaida.muzejs@apollo.lv
Tālrunis: +371 67971402, +371 67972376
Fakss: +371 6793628
Muzejrezervāta jaunumi TWITTER: @TURAIDASmuzejs (latviešu valodā),
		
@turaida_museum (angļu valodā)

Uzmanību!
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Muzejrezervāta programmas lūgums pieteikt vismaz trīs dienas iepriekš
pa tālr. + 371 67971402 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
Turaidas muzejrezervāts piedāvā saviem apmeklētājiem arī ekskursijas pa muzeju
gida pavadībā latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.

Gaidām Jūs senajā mīlestības zemē Turaidā!

www.turaida-muzejs.lv

www.turaida-muzejs.lv

Ciemos pie Turaidas fogta
Pieaugušajiem un skolēniem

Izglītojošā programma „Ciemos pie Turaidas
fogta” piedāvā iespēju atgriezties 16. gadsimtā un iepazīt dažus tā laikmeta sadzīves aspektus – iedzīvotāju dalījumu kārtās, fogta amata
funkcijas, apgūt viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Vairākus gadsimtus Turaidas
pils ir bijusi Rīgas arhibīskapijas galvenā tiesneša – fogta – rezidence. Programmas laikā
tās dalībnieki pārģērbjas laikmetam atbilstošos stilizētos tērpos, kļūstot par bruņiniekiem
vai zemniekiem. Pils rakstveža pavadībā visi
dodas uz Ziemeļu torni, kurā viņus sagaida
fogts un ... sākas ceļojums vēsturē. Stāstu par
viduslaikiem Turaidā papildina atbilstoša mūzika un dzīvās uguns siltums kamīnā.
Programma veidota kā patīkams un izzinošs
atpūtas brīdis gan skolu klasēm, gan tūristu
grupām un darba kolektīviem.
Programmu var izspēlēt kā dzimšanas dienas
svinības, kurās jubilārs uz brīdi top par Turaidas
pils pārvaldnieku vai viņa augstdzimušo bērnu.
Dalībnieku skaits: līdz 30 personām
Programmas ilgums: 1,5 – 2 h
Cena grupai: 47 LVL + ieejas biļetes,
LR studentiem 35 LVL + ieejas biļetes,
LR skolēniem – 25 LVL + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu, angļu

Uzvārdu došana Vidzemē
Pieaugušajiem un skolēniem

Programmas laikā tās dalībnieki iepazīstas
ar uzvārdu došanu Latvijā, uzzina par latviešu vārdu un uzvārdu izcelsmi, īpaši Vidzemē
19.gadsimta sākumā. Senos laikos cilvēka
vārds un uzvārds bieži atspoguļoja viņa rakstura vai fiziskās īpašības. Ko interesantu par
grupu var uzzināt no viņu uzvārdiem, to programmas dalībnieki noskaidros, izveidojot savu
uzvārdu koku.
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām
Programmas ilgums: 1,5 h
Cena: 31 LVL + ieejas biļetes,
LR skolēniem 25 LVL + ieejas biļetes
Valoda: latviešu

Orientēšanās spēle
„Tūkstošgades stāsts”

Pieaugušajiem un skolēniem
Orientēšanās spēle „Tūkstošgades stāsts” veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejrezervāta
apmeklējums. Spēles dalībniekiem tiek piedāvāts sadalīties grupās un, apmeklējot dažādus
muzeja objektus un ēkas, iepazīties ar ekspozīcijām, paralēli atklājot noslēpumaino vārdu
– spēles kodu. Katrā objektā atrodams viens
vārda burts un ir dots uzdevums, kas jāatrisina. Uzvarētājiem – pārsteiguma balva. Spēle
ir veids kā vienlaikus iepazīt Latvijas vēsturi un
atraktīvi pavadīt laiku muzejā.
Programma sagatavota dažādās grūtības pakāpēs, tādēļ piemērota gan skolēniem, gan
pieaugušo grupām.
Dalībnieku skaits: līdz 40 personām
Programmas ilgums: 1 h
Cena grupai: 21 LVL + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu, angļu

JAUNUMS - Ko lems līvu likteņzirgs?
Skolēniem

Turaida izsenis ir bijusi lībiešu zeme. Līdzdarbošanās programmā rosina atklāt Latvijas
pamatiedzīvotāju - lībiešu - senvēsturi, kultūru un valodu. Dalībnieki, iejūtoties Turaidas
līvu tēlos, piedalīsies improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti
Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kur līvu tautas sapulcē ar zirga
palīdzību tiek noteikta dievu griba - izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis. Būs arī
iespēja izzināt citus liktens lēmumus, izmantojot dažādas zīlēšanas metodes, kā to darīja
sendienās.
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām, Programmas ilgums: 1,5 h
Cena grupai: 25 LVL + ieejas biļetes, Valodas: latviešu

Ienāc tautasdziesmu pasaulē
Skolēniem

Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Tautasdziesmu parku un tēlnieka Induļa Rankas
veidotām 26 skulptūrām. Klausoties stāstījumā par tautas dzīvesziņu un vērtībām, iesaistās dažādās aktivitātēs, dzied un skandē
tautasdziesmas, min mīklas, iet rotaļās un veic
dažādus neparastus uzdevumus.
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām
Programmas ilgums: līdz 1,5 h
Cena: 18.50 LVL + ieejas biļetes
Valoda: latviešu
Norises laiks: maijs – oktobris

No kā būvēta Turaidas pils?
Skolēniem

Programmas laikā skolēni uzzina par māla
būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīstas ar Turaidas mūra pili, apmeklē Turaidas
ķieģeļu cepļa vietu, kur senāk tika gatavoti
ķieģeļi pils būvniecībai, kā arī paši koka formiņās gatavo ķieģeļus.
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām
Programmas ilgums: 1,5 h
Cena: 25.00 + ieejas biļetes
Valoda: latviešu, krievu
Norises laiks: maijs – oktobris

Ziemassvētki Turaidas muižā
Skolēniem

Programma veidota kā radošā darbnīca, kuras
laikā ikviens dalībnieks pašrocīgi var izgatavot sirsnīgu dāvaniņu, ko Ziemassvētku vakarā
palikt zem eglītes kā pārsteigumu māmiņai,
tētim, vecmammai vai kādam citam mīļam
cilvēkam. Pēc dāvaniņu izgatavošanas skolēni
min mīklas, iet rotaļās un zīlē nākamā gada
veiksmes un notikumus.
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām
Programmas ilgums: 1,5 h
Cena: 22 LVL + ieejas biļetes
Valoda: latviešu, krievu
Norises laiks:
1. decembris – 10. janvāris

