LATVIJAS REPUBLIKA
BIEDRĪBA « JŪRKANTE »
_______________________________________________
Reģ.Nr. 40008129217
Rīgas iela 2,Salacgrīva, Salacgrīvas novads , LV-4035. Tel.22010977, E-pasts: dzintra@jurkante.lv
Sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.332-000006 „Mājražošanas jaunrade”
pasākums “No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos”

PROGRAMMA
Mājražošana un uzņēmējdarbības dažādošana Līgatnē
Norises laiks: 2021. gada 19. oktobris
Norises vieta: Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” teritorija, Līgatne, Cēsu novads
Seminārā programmas norise ārā, atbilstoši noteiktiem epidemioloģiskiem apstākļiem
9:30 - 10.00
Ierašanās viesu māja “Agave”, “Vecžīguri”, Līgatnes pag., Cēsu novads

Reģistrācija, rīta sasveicināšanās, Dzintra Eizenberga, biedrības “Jūrkante”
administratīvā vadītāja
10:00 – 12:00

Divas radošas darbnīcas : Semināra dalībnieki dalīsies divās daļās/ mainoties
vietām – katrs dalībnieks piedalīsies abās semināra darbnīcās.
Sarmītes Šteines pieredzes stāsts par Iveta Ašiniece – darbnīca “Dabas
saimniekošanu “Vecžīguros”
spēks” - priežu čiekuru un vērmeles
 uzņēmējdarbības dažādošana,
spēks veselībai. Gatavojam paši kopā
 jaunu produktu radīšana - stallis un ar Ivetu.




12:30 – 13:30

14:00 – 14:40
15:00 – 16:00

16:00 – 16:30

siens,
kultūrmantojuma popularizēšana Baltu Zīmju Dārzs,
videi draudzīga saimniekošana,
atjaunojamo
energoresursu
izmantošana.

Viviana Zipa – vietas zīmola, identitātes nozīme produktu un pakalpojumu
radīšanā, to atpazīšanā.
“Springšļu dzirnavas” ir nominētas Vidzemes plānošanas reģiona “Veiksmes
stāstu grāmatā”, ir “Zaļā sertifikāta” saņēmējs - lauku tūrisma saimniecība.
Dzirnavu apskate. Adoptētās bibliotēkas iepazīšana.
Pusdienu spēka pauze Līgatnē
Viesošanās Ternovsku ģimenes saimniecībā “Pakalnes”, Līgatnes pagasts.
Jūlija Ternovskaja iepazīstinās ar savu radošo darbību lauku saimniecībā.
Ģimene dažādojuši savu uzņēmējdarbību - mājlopu audzēšanu ar mākslas
amatniecības produkcijas gatavošanu un viesmīlības pakalpojumiem. Vecā stallī
izveidots mini zoo, lai ģimenes ar bērniem var iepazīt mājdzīvnieku dzīvi.
Saimniece Jūlija Ternovska nodarbojas ar individuālu dizaina mēbeļu un mākslas
priekšmetu veidošanu.
Pasākuma izvērtēšana diskusijas, veiksmes stāsti .

Pasākumu rīko biedrība “Jūrkante”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “Abulas lauku partnerība” un
Vidzemes lauku biedrība “Brasla” kopprojekta “Mājražošanas jaunrade” Nr.18-00-A019.332-000006 ietvaros.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Jūrkante”, Dzintra Eizenberga , dzintra@jurkante.lv , tel.: 29427095
Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, Daiga Rubene, daiga.rubene@partneriba.lv, tel.: 29128813

