Izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums
Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā
“IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” piedāvā izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu “IEPAZĪSTI
AKTĪVOS DARĪTĀJUS”, kurā iekļauta ciemošanās pie Cēsu, Valmieras un Limbažu novadu vietējiem
ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Lepojamies ar projektu īstenotāju un teritorijas aktīvo iedzīvotāju veikumiem, godājama viņu
neatlaidība, radošums un vēlme sevi pilnveidot, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti. Aicinām kaimiņu partnerību
projektu īstenotājus, vietējos uzņēmējus un citus interesentus iepazīties ar mūsu puses aktīvo ļaužu īstenotām
iecerēm.
2022. gada piedāvājums
1. diena
9:30 – 10:30

Straupes Zirgu pasts, “Vecpasts”, Straupes pagasts, Cēsu novads

Atjaunotajā Straupes Zirgu pasta kompleksā īstenoti divi LEADER
projekti iekšpagalma rekonstrukcija pakalpojumu pieejamībai, restaurēts
vēsturiskais bruģis, uzstādītas automātiski atveramās durvis un
nodrošināta piekļuve labierīcībām cilvēkiem ratiņkrēslos, otra projekta
ietvaros nosiltināta jumta daļa, izveidots sanitārais mezgls un izbūvēta
otrā stāva terases telpa.
Vairāk: https://zirgupasts.lv/.
Divas reizes mēnesī Straupes zirgu pastā notiek Straupes lauku labumu
tirdziņš.
Vairāk: http://straupestirdzins.lv/lv/.

KAFIJAS PAUZE Straupes Zirgu pastā
IK “Aijas Kūkas”, 18 gadu pieredzē veidojies ģimenes uzņēmums, “Aizupes”, Plācis, Straupes pagasts,
Cēsu novads
Ar mīlestību par vietējo - No vienas tortes aizsācies skaists un gards
ģimenes bizness, kura filozofija ir gatavot, izmantojot tieši vietējo ražotāju
produkciju!
Aijas Kūkas ir ģimenes uzņēmums, dibināts 2004. gadā. Pirmā kūka tika
izcepta 90. gadā kādai draudzenei priekš dzimšanas dienas svinībām.
Torte bija sākums - klienti nesa produktus, Aija cepa kūkas. Vēlāk, kad
izejvielas jau bija vieglāk pieejamas, Aija pieņēma kūkas pēc pasūtījuma.
No sākotnējiem trim kūku veidiem, šobrīd Aijas Kūku sortimentā ir vairāk
nekā 20 kūku veidi, pīrādziņi, plātsmaizes, kliņģeri un mazie gardumi.
Ģimenes uzņēmumu turpina Aijas meita Kitija.
Īstenojot LEADER projektu, iegādāts kārtainās mīklas rullis, stacionārs, kas atvieglo roku darbu.
Vairāk: https://www.aijaskukas.com/ un https://www.facebook.com/aijaskukas/.
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10:40 –11.40

Medību, sporta un atpūtas klubs "Mārkulīči", “Āvaidi,” Straupes pagasts, Cēsu
novads

Īstenoti vairāki LEADER projekti sporta,
atpūtas laukumu izveide, uzstādīta pontona
laipa Braslas upes krastā, pieejamas laivas,
laivotājiem, izveidota laivu novietnes terase,
izveidotas kvalitatīvas naktsmītnes un ierīkota
pirts. Sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem
labiekārtota medījamo dzīvnieku dīrātava,
mācību telpas izveide, sportinga aprīkojuma
iegāde šaušanas sacīkstēm u.c.
Par papildus maksu pasākuma laikā iespējams:
* Izmēģināt šaušanu pa mērķi Mārkulīču
supermednieks (viens šāviens 2.50 EUR/pers.)
https://www.markulici.lv/
11:50 –13:20

Lielstraupes pils, “Lielstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads

Lielstraupes pils ir viena no viduslaiku
pilīm Latvijā, kas ar pārbūvēm
saglabājusies līdz mūsdienām. Tā ir
vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā
apvienota ar baznīcu.
Pēc Otrā pasaules kara pils kompleksā
atradās un darbojās Lielstraupes mašīnu traktoru stacijas pārvalde, bet kopš 1963. gada tur atradās medicīnas
iestādes - Lielstraupes psihoneiroloģiskā slimnīca, kas vēlāk pārtapa par Straupes narkoloģisko slimnīcu,
kura pastāvēja līdz pat 2018. gadam.
Vairāk: http://www.tourism.straupe.lv/id130/lielstraupes-pils.
13:45-14:30

PUSDIENAS krodziņā “Mazais Ansis”, “Ansīši”, Rubene, Valmieras novads, Kocēnu
pagasts

Mazais Ansis atrodas restaurētā guļbūves ēkā, kuras mājīgais interjers
ieturēts latviskām tradīcijām atbilstošā stilistikā – siltu noskaņu raisošais
koka mēbeles, senatnīgi dekori, zemes toņos austas segas un paklāji.
Vairāk: http://www.mazais-ansis.lv/.

15:10-16:10

Šķirnes trušu saimniecība “Mežiņi”, “Mežiņi”, Dikļu pagasts, Valmieras novads

Saimniecības pamatnodarbošanās ir dažādu šķirņu vaislas trušu audzēšana un tirdzniecība.
Darbības dažādošanai piedāvā ekskursijas ģimenēm un grupām – trušu un dažādu mājputnu
apskatei. Interesentiem tiek demonstrēts arī Angoras trušu vilnas ieguves un pārstrādes
process.
Īstenojot LEADER projektu, izveidota Angoru māja šķirnes dzīvnieku novietošanai.
https://www.facebook.com/trusitsmans
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16:30-18.30

Zilākalna ūdenstornis, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads

Art deco stilā 1950. gadā būvētais Zilākalna ūdenstornis savulaik apgādāja ar
ūdeni kūdras ražotni un ciematu. Pirms vairāk nekā 10 gadiem tas beidza savu
darbību un stāvēja bez pielietojuma līdz brīdim, kad Kocēnu novada dome
iesaistījās Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un sagatavoja projekta pieteikumu Vidzemes
lauku partnerības "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu konkursā, lai
piesaistītu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu
tūrisma izziņas un novadpētniecības aktivitāšu īstenošanai Zilākalna ciemā.
Kā jaunumu piedāvājam izbaudīt Valmieras novada pašvaldības īstenoto
LEADER projektu "Minies pa sliedēm", kas papildina jau iepriekš attīstītu “Zaļo velo ceļu projektu” ar šī
projekta aktivitātēm, radot komplekso piedāvājumu, kas pieejams aktīvās atpūtas cienītājiem. Zilākalna
ciemā uzstādīti četri sliežu velosipēdi, kurus vienlaicīgi var izmantot 16 dalībnieki.
http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/videoarmusdieniguelpuatdzimstzilakalnaudenstorni
http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/minpedaluspasliedemzilakalna
19.20

Ierašanās viesu namā “Noriņi”, Ozolaine, Limbažu novads
https://ej.uz/4pnm
Vakariņas
Nakšņošana (viesu māja var nodrošināt 18 gultas vietas)

Saturīgas sarunas, naktsmiers
2. diena
8.00-8.30

Brokastis

9.00-10.30

“Virbotnes”, Limbažu pagasts, Limbažu novads

Saimniecībā iespējams aplūkot kazu ganāmpulku,
degustēt kazas sieru, kazas piena saldējumu.
Realizējot LEADER projektus attīstīta lauksaimniecības
produktu pārstrāde, piedāvājot pircējiem jaunas kazas
siera šķirnes un dažādu garšu saldējumus.
https://www.facebook.com/virbotneskazuprodukti

10.45-11.30

Fizioterapijas prakse Limbažos, Jūras iela 13, Limbaži

Divas jaunas, uzņēmīgas, sertificētas fizioterapeites realizējušas LEADER projektu. Viņu kopīgais mērķis
bija izveidot fizioterapijas praksi Limbažu centrā, kur visas darbības, metodes, aprīkojums un – jā, arī
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gaisotne un atmosfēra, - veicinātu cilvēku atveseļošanu,
katrs pacients saņemtu tieši viņam piemērotāko
individuālo palīdzības risinājumu.

11.40- 12.40

Sudraba muzejs, Burtnieku iela 4, Limbaži

Sudraba Limbažu tēlu, sākot no 2012. -2021. gadam, tika kopis
juvelieris un mākslinieks Oļegs Auzers, izstādot vairāk nekā 40
gadu daiļrades laikā tapušās skulpturālās kompozīcijas, organizējot
pasākumus, izstrādājot apbalvojumus novada notikumiem un
Burtnieku pagalmā izveidojot Mīlas un draudzības vārtus.
Mākslinieka ieguldījums Latvijas kultūrā ir ne tikai viņa mācekļi,
kas viņa dibinātajā koledžā apguvuši juveliermākslu, bet arī
dāvinājumi Melngalvju namam, Rīgas kuģniecības un vēstures muzejam un Šveices valsts muzejam Cīrihē.
Tāpat arī Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga prezidentūras laikā atzinīgi novērtējusi O. Auzera
mākslu, pasūtot dāvanas dažādu pasaules valstu pirmajām personām un reprezentējot Latvijas valsti. Šobrīd
O. Auzera iesākto turpina viņa dzīvesbiedre.
https://sudrabalimbazi.lv/
12.45-13.20

Burtnieku kvartāls, Burtnieku iela, Limbaži

Burtnieku kvartāls atrodas pašā Limbažu vecpilsētas
sirdī un ir ideāli piemērots nesteidzīgai ikdienas
atpūtai, muzikāliem koncertiem, mākslas izstādēm,
ģimeniskiem pasākumiem, teātra izrādēm, semināriem
un citiem radošiem pasākumiem.
Limbažu novada pašvaldība, ar LEADER atbalstu
iegādājusies aprīkojumu, lai veicinātu Limbažu
novada amatnieku un mājražotāju ekonomisko
aktivitāti un nodarbinātību lauku teritorijā. Izveidotas
jaunas tirdzniecības vietas Burtnieku kvartālā, lai
palielinātu produkcijas noietu un atpazīstamību.
https://www.facebook.com/BurtniekuKvartals
13.30-14.30
14.40-15.10

Pusdienas „Kļava” Lauku iela 1, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001
I@L Reklāmdruka, Akmeņu iela 3, Limbaži, Limbažu novads
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Uzņēmumā I@L Reklāmdruka saimnieko Ilmārs un Līga Čarnas.
Uzņēmumā piedāvā apdrukas pakalpojumus, kā atzīst uzņēmuma
saimnieki – apdrukāt var gandrīz visu.
Realizējot LEADER projektu iegādāts printeris un lāzergravēšanas
iekārta, paplašinot piedāvājuma klāstu.
https://www.facebook.com/IL-Rekl%C4%81mdruka273499979947529

15.15

Limbažu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca, Lībiešu iela 2, Limbaži, Limbažu
novads

Limbažu Sv. Jāņa baznīca uzcelta 1680. gadā un ir tipiska klasiciskā baroka celtne,
tās projekta autors bija Ruperts Bindenšū. Baznīca trīs simts gadu laikā piedzīvojusi
daudz pārmaiņu – cietusi ugunsgrēkos, vairākkārt atjaunota un remontēta. Tomēr tā
savu sākotnējo izskatu būtiski nav mainījusi.
Īstenojot LEADER projektus, veikta Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas altāra
restaurācija un rekonstrukcija, kā arī restaurēti altāra daļas soli. Izveidota baznīcas
apkures sistēma.
http://limbazudraudze.mozello.lv/vesture/,
http://limbazudraudze.mozello.lv/projekti/altara-restauracija/
Par dalības maksu jautāt rakstot uz vrgbrasla@gmail.com .
Organizētāji nenodrošina transportu līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un tā norises laikā.
Programmā var būt izmaiņas, atkarībā no aizņemtības konkrētos datumos. Tiks piedāvātas
alternatīvas apskates vietas, visu iepriekš saskaņojot ar Jums.
Kontaktinformācija:
vrgbrasla@gmail.com
22025563
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