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.
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,
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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

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/
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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