Pieredzes apmaiņas pasākums “Ziemeļvidzeme toreiz un tagad ” Vidzemes
lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” piedāvā pieredzes apmaiņas pasākumu “Ziemeļvidzeme
toreiz un tagad”. Ciemošanās pie Limbažu un Staiceles aktīvistiem, uzņēmējiem un tūrisma
pakalpojumu piedāvātājiem dos iespēju iepazīt nelielu daļu Ziemeļvidzemes teritoriju.
Esam lepni par projektu īstenotāju un teritorijas aktīvo darītāju veikumiem, prieks par viņu
neatlaidību, radošumu un vēlmi sevi pilnveidot, uzlabojot dzīves kvalitāti, tāpēc aicinām kaimiņu
partnerības teritorijas dalībniekus, projektu īstenotājus, vietējos uzņēmējus un citus interesentus
iepazīties ar mūsu puses aktīvo darītāju īstenotām iecerēm.
1.diena

9:00-10:20

Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

Pakalnā pie ezera paceļas 1860. gadā celtā Bīriņu Pils. Tā ir
romantiska, ar mīlestību radīta vieta tuvu Rīgai, Siguldai un
Saulkrastu jūrmalai. Pili ieskauj gleznains parks, ezeri un muižas
ēkas ar viesnīcu, restorānu, greznām telpām kāzām un
semināriem. Veselībai kalpo pirtis, peldu vietas, Emīlijas parka
pastaigu takas un zirgu izjādes.
https://www.birinupils.lv/lv/
Kafijas pauze, Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
10:50-11:50

Lādes ezers kempingi “Dzenīši”, Ezera iela 12, Lādezers, Limbažu pagasts,
Limbažu novads

Biedrība “Lādes ezers” piedāvā: naktsmītnes,
telšu, piknika vietas, labiekārtotu peldvietu, pirts,
laivu, supu, katamarāna nomu, makšķerēšanas
iespējas.
|Īstenojot
LEADER
projektu,
iegādāti
pamatlīdzekļi, kas nodrošina sabiedrības aktīvu,
veselīgu, sportisku, draudzīgu un drošu atpūtu, kā
arī lietderīga un brīva laika pavadīšanu pie Lādes
ezera un uz ezera.
http://www.visitlimbazi.lv/lv/vezosana
12:00-12:30

Pašvaldības aģentūras „Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai”
(ALDA) Lielezera iela, Limbaži, Limbaži novads
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Izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Limbažu Lielezera,
Augstrozes Lielezera un Dūņezera apsaimniekošana, publisko
pakalpojumu sniegšana Limbažu novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem
un tūristiem licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas
organizācijas jautājumos, kas saistīti ar minēto ūdenstilpju un krasta
zonas izmantošanu.
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-alda
12:40-13:20

13:30-14:10

Pusdienas kafejnīcā “Kļava”, Lauku iela 1, Limbaži, Limbažu novads

Vecais ugunsdzēsēju depo, Torņa iela 3, Limbaži

Vecais ugunsdzēsēju depo ir īstā vieta, kurp doties, lai
uzzinātu par to, kā senāk Limbažos dzēsa ugunsgrēkus, cik
bieži tie notika, ko darīja, kad pamanīja dūmus. Apmeklētāji
aicināti iemūžināt ugunsdzēsēju mašīnu un pa šaurām
kāpnēm pāri stiklotām grīdām uzkāpt līdz pašai depo torņa
augšai, kur pa piektā stāva lodziņiem paveras skati uz
vecpilsētas centrālo daļu.
http://www.visitlimbazi.lv/lv/limbazu-pilseta?1307699744
14:10-14:25

Limbažu viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis, Burtnieku iela 7, Limbaži

Pils senie mūri ir liecinieki laikam, kad pilsēta bija Hanzas
savienības dalībniece. No pils vārtu torņa, kurā saglabājušies
unikālie vārti ar paceļamo restu fragmentiem, paveras skats
uz Limbažu vecpilsētas sarkanīgajiem jumtiem. apkārtnes
ainava daļēji ļauj nojaust, ka pils ir viena no senākajām
Latvijas fortifikācijas aizsardzības būvēm. Tā savulaik bijusi
Rīgas arhibīskapa rezidence.
http://www.visitlimbazi.lv/lv/limbazu-pilseta?1307699733
14:35-15:00

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. Tiks
izveidota baznīcas apkures sistēma.
http://limbazudraudze.mozello.lv/vesture/,
http://limbazudraudze.mozello.lv/projekti/altara-restauracija/
15:10-16:10

„Limbažu Filcs”, Mūru iela 21, Limbaži
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Dabīgais materiāls - vilna - bija viena no tirdzniecības
precēm, ar ko viduslaikos andelējās vietējie tirgoņi.
Plašākais vilnas izmantošanas uzplaukums Limbažos
saistīts ar fabriku "Limbažu Filcs", kas ir vienīgais lielais
rūpniecības uzņēmums pilsētā visā Limbažu vēsturē.
Īstenojot LEADER projektu labiekārtota Mūžizglītības,
sabiedrisko aktivitāšu un veselības veicināšanas centra
„Filcītis” vide, uzlabota centra pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība.
http://www.limbazufilcs.lv/par-mums/
http://www.visitlimbazi.lv/lv/limbazu-pilseta?1307700010
Kafijas pauze „Limbažu Filcs”, Mūru iela 21, Limbaži
16:20-18:20

Meistarklase, fotografēšanās!

Inetas Rudzītes šūšanas studija, Cēsu iela 31, Biedrība “Limbažu fotoklubs”, Cēsu iela 31,
Limbaži, Limbažu novads
Limbaži, Limbažu novads
Uzņēmums darbojas jau 3 gadus, apkalpojot Īstenojot
LEADER
projektu,
iegādāts
individuālus un kooperatīva klientus.
aprīkojums foto studijas telpas izveidošanai un
Īstenojot LEADER projektu, izveidota un iekārtošanai fotografēšanas praktisko nodarbību
aprīkota jauna šuvējas darba vieta saimnieciskās vajadzībām.
darbības jaudas palielināšanai un pakalpojumu https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest
nodrošināšanai, kā arī izveidota šūšanas /aktualitates-projekti/6835-biedriba-limbazupakalpojumu mājas lapa.
fotoklubs-izveido-savu-foto-studiju
https://www.susanasstudija.lv/

18:40

Tūrisma atpūtas komplekss Meža salas, “Meža salas” Limbažu pagasts,
Limbažu novads

Meža vidū 10ha plašā teritorijā, kur mākslīgi veidotu ūdenstilpņu,
salu, pussalu un kalnu ielokā ir izbūvētas jaunas un komfortablas
brīvdienu mājas, viesu nams, pirtiņa un citas atpūtas iespējām speciāli
izbūvētas vietas.
http://mezasalas.lv/index.php/lv/

2.diena
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8:30-10:30

Veselības augu pazinējs un popularizētājs Jānis Ulmis, z/s “Avotiņi”, Lāde,
Limbažu pagasts, Limbažu novads

Jāņa Ulmja aizraušanās un aicinājums ir ārstniecības augi, to
pētīšana, audzēšana un izmantošana veselības uzlabošanai.
Savā zemnieku saimniecībā «Avotiņos» viņš ir izveidojis
iespaidīgu ārstniecības augu kolekciju, kurā ir vairāk nekā 300
veidu veselības augu dažādība ekoloģiski tīrā vidē.
Īstenojot LEADER projektu, iegādāti pamatlīdzekļi, kas
nodrošina saimniecības apmeklētājiem ērtu un kvalitatīvu
veselības augu (zaļo) kokteiļu degustāciju, to pagatavošanas
prezentāciju, teritorijas apskati, kā arī kvalitatīvu augu produkcijas sagatavošanu.
www.ulmis.lv, http://ulmis.lv/projekts-dala/
11:15-11:45

SIA Būsi vesels, Jūras iela 10, Aloja, Alojas novads

Uzņēmums sniedz kvalitatīvus, profesionālus veterināros
pakalpojumus dzīvnieku ārstēšanā un profilaksē, kā arī ir
attīstīts mājdzīvnieku sakopšanas, pucēšanas (mazgāšana,
frizēšana) pakalpojums.
Īstenojot LEADER projektu, iegādāti pamatlīdzekļi, lai
radītu estētisku, drošu, labvēlīgu vidi mājdzīvnieku
turētājiem, lai tie varētu saņemt kvalitatīvu, profesionālu
veterināro pakalpojumu gan dzīvnieku ārstēšanā un
profilaksē, gan mājdzīvnieku sakopšanā.
https://www.facebook.com/busivesels/
13:05-13:45

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA, Liepu
iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts,
Kafijas pauze

Līdz ar Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrabibliotēkas SALA atklāšanu 2016.gadā novadā radīta
uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmanto esošo
un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības
aktivizēšanai un publisku pasākumu rīkošanai. Ēkā
izvietota arī moderna bibliotēka, semināru telpas,
attālinātās darbavietas un plaša konferenču zāle ar lielisku
skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru, kurā var redzēt peldošās salashttps://www.facebook.com/centrsSALA/videos/1559189707447743/
http://www.sala.lv/par-salu/
https://www.facebook.com/centrsSALA/

12:00-13:00

Aloja Starkelsen Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas lauku teritorija
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ALOJA STARKELSEN" šo gadu laikā ir kļuvis par lielāko kartupeļu cietes
ražotāju Baltijas valstīs, kā arī par vienu no lielākajiem bioloģiskās
kartupeļu cietes ražotājiem pasaulē.
Paralēli kartupeļu cietes ražošanai, uzņēmums ražo daudzus citus pārtikas
produktus, no kuriem visiecienītākie Baltijas valstīs ir Alojas želejas un
Alojas ķīseļi.
https://www.aloja-starkelsen.lv/
13:55-14:35

Pusdienas seno lībiešu stilā muzejā- krogā “Pivālind”, Lielā iela 12 un 14,
Staicele, Alojas novads Staicele

Lībiešu muzejs “Pivälind” iepazīstina ar lībiešu kultūras
mantojumu Salacas novadā un Staiceles vēsturi. Staicele
pieder pie senā Metsepoles (‘motsa’- mežs, ‘pūol’ – puse,
meža puse) novada, senie raksti liecina, ka jau no 12.-13.gs. Šī
ir bijusi lībiešu apdzīvota teritorija. Lībieši ir Latvijas
pamattauta ar stipri atšķirīgu valodu, kas radniecīga igauņu un
somu valodai. Ļoti daudzi lībieši ir pārlatviskojušies, ļoti
daudzu latviešu senčos ir lībieši, tālab lībiešu vēsture
uzskatāma arī par latviešu vēsturi.
https://www.facebook.com/Pivalind/
http://www.aloja.lv/turisms/dabas-objekti/
14:35-17:00

Ceļojums pa Staiceli







Staiceles TIC
Staiceles Brīvdabas komplekss ar “Mākslinieku šķūni”;
Staiceles papīrfabrika;
Lielā iela;
Staiceles mūzikas skola;
un citi Staiceles jaukumi!:)
http://www.aloja.lv/turisms/ekskursijas/
Dalības maksa vienai personai __ EUR 1 per.
Dalības maksā ir iekļauts: diskusijas un pieredzes apmaiņa pie uzņēmējiem, objektu apskate, satura,
tehniskās norises izstrāde, kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas (1. dienā) ,nakšņošana.
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:
Liga@brasla.lv
26137342
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