Igaunijas, Somijas un Latvijas sadarbības projekta “Ilgtspējīga
uzņēmējdarbība laukos” norises izvērtējuma tikšanās un pieredzes
apmaiņas brauciens Liepājas pusē
2018. gada 12. un 13. decembrī

Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
@ 11:00 – 12:00 Nakšņošanas un atpūtas veita „LAUKU KŪRORTS“
Uzņēmums piedāvā banketu zāles, nakšņošanas, atpūta pie dabas un arī
aktivās atpūtas iespējas. Īstenots LEADER projekts par veikparka izveidi
viesu mājās teritorijā.
https://www.facebook.com/laukukurorts/
@ 12:00 – 12:30 Pusdienas (Lauku Kūrortā)
@ 13:00 – 13:30 ŪDENSTORNIS
Ūdenstornis būvēts 1960. gadā un darbojies līdz 2009. gadam. 2009. gadā
mainījās pilsētas ūdenssaimniecības struktūra un tornis pilnībā tika izslēgts
no kopējās ūdens apgādes sistēmas. Torņa jumta augstākais punkts ir 27m
no zemes. Šobrīd industriālā mantojuma objekts – Aizputes ūdenstornis ir
pieejams kā skatu tornis. Apmeklējumu pieteikt iepriekš (grupai no 5
cilvēkiem)!

Tālr. 26446670 (Jānis),
28332235 (Solvita).
E-pasts:
laukukurorts@inbox.lv.
Adrese: "Ūdensrozes",
Kazdangas pag, Aizputes
nov. Kazdanga, Latvia.
Adrese: Atmodas iela
32C, Aizpute
Tālrunis: (+371)
23663289
Gidi:
26380297 (Vita
Valdmane)
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@ 13:30 – 14:00 SERDE: DARBNĪCU UN REZIDENČU CENTRS
https://www.facebook.com/SERDE/
Vēsturisks ēku komplekss ar radošu gaisotni. Vasarā piedāvā izbaudīt
dažādus kultūras tūrisma piedāvājumus – mākslas un kultūras pasākumus.

Adrese: Atmodas iela 9,
Aizpute. Telefons: (+371)
29817180. internetā:
www.serde.lv.

@ 14:00 – 14:30 BIEDRĪBA "LINMEIJERS". Vadītājs Vilis Brūveris –
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - Linmeijera nams (Aizpute, Pasta
ielā).

Vilis Brūveris

https://www.facebook.com/linmeijers/

@ 14:30 – 15:00 EDGARS BALODIS (SIA “Oriģināls”, mēbeļu restaurēšana
un izgatavošanas darbnīca). LEADER projekts.

Tālr. 26765198
Adrese: Liepājas iela 8,
Aizpute

https://www.facebook.com/edgars.balodis.146
@ 15:00 – 18:00 AIZPUTES VĪNI (MĀRTIŅŠ SANTS)
https://www.facebook.com/AizputesVinaDaritava/
Aizputes pilsmuižas senajā velvju pagrabā Aizputes vīna darītava sniedz
iespēju jebkuram interesentam uzzināt ko vairāk par vīna darīšanu, kā arī
nobaudīt Aizputes vīna darītavā tapušo vīnu.

Adrese: Skolas iela 1,
Aizpute.
Telefons: (+371)
26397949
E-pasts: info@ekovins.lv
Mājaslapa:
www.aizputesvins.lv
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@ 19:00 Vakariņas Bernātu Dzintariņā un iepazīšanās ar biedrības „Mēs
Bernātiem“ darbību. https://www.facebook.com/pg/BernatuDzintarins
e
Kafejnīca "Bernātu Dzintariņš" - maza, omulīga 60-to gadu `būdiņa`mežā,
kā vārti uz Bernātu dabas parku, Nīcas novadā populārākās pieejas jūrai
ceļagalā. Laba Austrijas kafija, vietējās zāļu tējas, mazliet nostalģiska
rakstura gards un sātīgs ēdiens, pagatavots no vietējiem sezonas
produktiem, malkas krāsnī cepta lauku maize, pašu radītas kūkas un
saldēdieni. Svaigi spiestas sulas, auksti saldējuma kokteiļi un sildoši karstie
dzērieni. Užavas alus un Aizputes vīna darītavas vīni. Draudzīga vieta
ģimenēm ar mazuļiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 4kājainajiem
draugiem.

"Dzintariņš" Bernāti,
Latvia
Tālr. 28262321

@ 20:30 Atpūtas vieta „Jūrnieka Ligzda“

Aigars Laugalis,
Tālr. 29780736
Tālrunis: +371 26 59 68
77
E-pasts:
info@jurniekaligzda.lv
Adrese: Nīcas novads,
Nīcas pagasts, "Pērkones
jūrmala"

Atpūtas komplekss "Jūrnieka Ligzda" atrodas Nīcas
novada Pērkones ciemā, klusā piejūras teritorijā, priežu meža ielokā, 5minūšu gājiena attālumā no neskartas Baltijas jūras pludmales.
http://www.jurniekaligzda.lv
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Ceturdiena, 2018. gada 13. decembris
8:00 – 8:30 Brokastis
8:30 – 9:30 Jūrnieka Ligzda – iepazīšanās ar viesnīcu un tās piedāvātām
iespējām, īstenotiem projektiem
Tikšanās programma
# 30 min. / 9:30 – 10:00 Atklāšana, atskats uz projekta īstenošanas
gaitu, pasākumiem un vēl plānotām aktivitātē.
# 2h / 10:00 – 12:00 Atskats uz individuālām pieredzes apmaiņām
(katrs individuālās pieredzes apmaiņas dalībnieks pastāsta īsi par sevi,
par individuālo pieredzes apmaiņu un ieguvumiem no tās) un video
sižeti par notikušām pieredzes apmaiņām.
# 30 min. / 12:00 – 12:30 Diskusija par turpmāku projekta īstenošanu.
# 12:30 – 13:30 Pusdienas
@ 14:30 – 16:00 Viesošanās pie Zanes Gustas (SIA „Zoovilla“ /
Lavender Villa).
http://www.lavendervilla.lv,
https://www.facebook.com/LavenderVillaLV/
Lavandas audzēšana, ekskursijas un nodarbības. Lavandas toysrotaļlietas, kas pildītas ar lavandas ziediem. Lavender Villa - viesu
mājiņas un semināru telpa. Lavand taste - mājās gatavoti produkti ar
lavandu.

Atpūtas komplekss
"Jūrnieka Ligzda"

Zane Gusta
Tālr. +371 25608806
Adrese: Mārsili,
Grobiņas pagasts,
LV-3430
E-pasts:
z.timbra@gmail.com
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Iepazīšanās ar biedrību „Grobiņas spēkavots“, tās darbību un nāktnes
iecerēm.
https://www.facebook.com/Grobiņas-Spēkavots-1711636232448262/
Vietējo ražotāju un amatnieku biedrība ir dibināta 2016. gada 23.
martā. Biedrības mērķi ir: veicināt vietējo ražotājus un amatnieku
darbību un sadarbību, lai veicinātu produkcijas realizāciju, vietējos
produktus un piekļuvi tirgum, veicinātu ilgtspējīgu novada,
lauksaimniecības un lauku attīstību un palielinātu lauku apvidu
iedzīvotāju kvalitāti. Biedrības aktīvi piedalās dažādos tirgos, kā arī ir
atvērusi savu tirdzniecības vietu Grobiņā „Martas kiosks“.

Kontakti:
Aleksejs Kačanovs
Tālr. 26597312, 27843096
E-pasts: aleksejsk@inbox.lv, aleksejs.kacanovs@llkc.lv
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