IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI!
INFORMĀCIJAS UN PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS
PROJEKTU IDEJU RADĪŠANĀ
Lauku partnerība „Lielupe” sadarbībā ar biedrību “Pārtikas amatnieki” piedāvā informācijas un
pieredzes apmaiņas pasākumu projektu ideju radīšanā – IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI!
Pasākumā iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar “Pārtikas amatnieku” mājražotājiem,
Jelgavas un Ozolnieku novadu saimniecībām, kā arī Jelgavas novada muižu saimniekiem. Programmā
iekļautajiem uzņēmumiem, saimniecībām un biedrībām ir pieredze Leader projektu realizēšanā, kā arī tiek
domāts par jaunu ideju virzīšanu. Augstu novērtējam mājražotāju ieguldīto darbu, laiku un enerģiju radot
jaunus un inovatīvus produktus, un mūsu pusē tādu netrūkst. Pateicoties Leader projektiem Jelgavas novadā
tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība.
Esam gandarīti un lepojamies ar mūsu pusē paveiktajiem darbiem vietējo produktu atbalstam, tāpēc
vēlamies dalīties pieredzē un zināšanās, rīkojot informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus vietējo
rīcības grupu dalībniekiem, projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un citiem interesentiem.

1.diena 24. oktobris (2018)
09.30-11.00 SIA „Ķiploku pasaule”, ķiploku audzēšana un pārstrāde, Annas, Olaines novads.

Saimniece Antra Zeiliņa ķiploku audzēšanu un pārstrādi uzsāka 2012. gadā Dalbē, Ozolnieku
novadā. Pirmais produkts bija marinēti ķiploku ziedi. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti dažādi
produkti, kuriem klāt kā obligāta sastāvdaļa tiek pievienots ķiploks - ķiploku pulveris, čipsi, kā
arī dažādi konservi no tomātiem, kabačiem, paprikas un citiem dārzeņiem, kā arī ķiploku
karameles. Kopš 2016.gada jūlija grupas tiek uzņemtas Olaines novada teritorijā, kur uzcelta
plaša saimniecības ēka un blakus atrodas ķiploku lauks.
11.30 – 13.30 LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centra apmeklējums Jelgavā
13.45 – 15.00 SIA “Viesu Līči”, pusdienas, Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts

Uzņēmums „Viesu līči” savu darbību sāka 1991. gadā, kā dārzeņu audzēšanas zemnieku
saimniecība „Līči”. 1998. gadā pirmie viesi tika uzņemti pašu celtā un mājīgi iekārtotā ceļmalas
kafejnīcā „Zemnieka cienasts”. Kopīgiem ģimenes spēkiem šobrīd Viesu līču piedāvājumā ir
plašas izklaides un atpūtas iespējas ģimenēm, motelis un viesnīca “Senlīči”. 2017. gadā
saimniecība saņēma vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” un realizēja Leader sabiedriskā
labuma projektu par brīvdabas estrādes izveidi.
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15.15-16.30 Z/s “Dārziņi-2”, Platones pagasts, Jelgavas novads

Z/s „Dārziņi-2” jau gandrīz 20 gadus nodarbojas ar lauka griezto ziedu audzēšanu un žāvēšanu floristikas
vajadzībām. Tā kā daudzus no šiem ziediem var izmantot arī pirts procedūrās, radās ideja par Leader
projektu „Dabīgo pirtslietu preču ražošana”, kura ietvaros jau tiek speciāli audzēti dažādi augi, kuri noder
gan pirts telpu aromatizēšanai, gan pirts slotās, gan zāļu vanniņām. Projektā tika iegādāta un uzstādīta
dārza māja pirtslietu žāvēšanai un uzglabāšanai.

17.00-18.15 Z/s “Ābelītes”, mājas vīni, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

Jaunais uzņēmējs Roberts Buka realizējot Leader projektu izveidoja vīna darītavu ģimenes
saimniecībā Zaļenieku pagastā. Mājas vīna ražošanai tiek izmantoti saimniecībā iegūtie āboli, kā
arī citi augļi un ogas. Attīstot ražošanu ir iecerēts piedāvāt jaunu produktu – sidru.
18.30-20.00 Abgunstes muiža, biedrība “Radošuma meka”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas
novads, darbošanās Abgunstes muižas amatniecības darbnīcās, vakariņas un nakšņošana

Abgunstes muiža – šobrīd spilgtākais kultūrvēsturiskais objekts Jelgavas novadā, muižā
saimnieko biedrība “Radošuma meka”. Muižas saimnieki mērķtiecīgi un radoši iegulda darbu, lai
radītu muižu par pievilcīgu tūrisma un sabiedrisko aktivitāšu vietu. Šobrīd tiek realizēti vairāki
Leader projekti – par atvērto amatniecības darbnīcu izveidi, keramikas cepli, muižas pieejamības
nodrošināšanu un muižas klēts atjaunošanu.
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2. diena 25. oktobris (2018)
9.00-10.30 Berķenes muiža, SIA “Berķenes muiža”, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē. Tās izpētītā vēsture sākas ar
1462.gadu, kad ordeņu mestrs Johans fon Mengede iznomā zemi Jelgavas apgabalā Klavam fon
Medeheimam, paredzot to muižai. Gadsimtu laikā muižā notikušas neskaitāmas pārbūves un
pārmaiņas. Berķenes muižas un teritorijas sakārtošana tika sākta 2004.gadā. Kopš tā laika tiek
atjaunots muižas nams, rekonstruēta klēts, uzbūvēts šķūnis, attīrīts un padziļināts dīķis, ierīkots
dziļurbums un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā arī veikta teritorijas sakopšana. 2014.gadā
tapušas pirmās lauku rezidences mājas. Šobrīd muižā tiek realizēti 2 Leader projekti par baseina
kompleksa izveidi un pirts kompleksa izbūvi.
11.00 -12.30 Lielplatones muiža un vešūzis, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads.

Lielplatones muižas Veļas māja realizējot Leader projektu atjaunota autentiski 18. un 19.
gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Vešūzim ir trīs stāvi, katrs no tiem
ir iekārtots atbilstoši to vēsturiskajām funkcijām: pirmajā stāvā ikvienam ir iespēja iepazīt seno
veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu, otrajā stāvā ierīkota veļas žāvētava, savukārt trešais
stāvs iekārtots kā vešerienes istabiņa.
13.00-14.30 Z/S Trubenieki, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

Z/s “Trubenieki” nodarbojas ar šitake sēņu audzēšanu un pārstrādi un ir lielākie šitake sēņu audzētāji
Latvijā. Piedāvā apskatīt saimniecību klātienē, degustēt svaigas šitake sēnes, smelties sēņu audzēšanas
noslēpumus un baudīt lielisko sēņu zupu. Leader projekts “Šitake sēņu audzēšana un pārstrāde ZS
Trubenieki” īstenošanas mērķis - iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un izveidot ZS Trubenieki darbībai
papildnozari - sēņu pārstrādi - kaltējot un samaļot tās pulverī, izveidot jaunu lauku tūrisma objektu.
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15.00-16.00 “Amatnieku sēta”, mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības
perspektīva, Jelgava

Ideja par vietējo pārtikas ražotāju spēku apvienošanu radās 2011.gada rudenī, kad Jelgavas
konsultāciju birojā tika īstenots apmācību cikls „Kā uzsākt, kā attīstīt un pārdot mājas apstākļos
saražoto produkciju nelielos daudzumos?” Biedrība „Pārtikas amatnieki” ir realizējuši Leader
projektu un ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu izveidojuši amatniecības sētu ar mērķi
sekmēt Jelgavas novada nevalstisko organizāciju sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā
arī popularizēt Jelgavas novada amatnieku izstrādājumus.
16.30-17.30 Tīreļu dzītuve/ SIA LV Destilāti, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.

Tīreļu dzītuve ir maza stipro alkoholisko dzērienu ražotne netālu no Tīreļu purva pie Kalnciema
tilta pār Lielupi. Šeit stiprie dzērieni tiek darināti no Latvijā augušiem augļiem un ogām.
Viesojoties Tīreļos iespēja apskatīt dzērienu ražotni, degustēt dzītuvē tapušos dzērienus,
iepirkties ražotnes veikalā un veltīt laiku lauku sētas un zirgu staļļa apskatei.
Vietu skaits ir ierobežots!
Pieteikšanās e-pastā: daiga@sateka.lv līdz š.g. 19.oktobrim (ieskaitot).
Kontaktinformācija:
daiga@sateka.lv
29177019
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