APMEKLĒJUMA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Apmeklējuma tēma: Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu
nozaru kooperatīvos.
Grupas Nr. LLKC14Je05-L

Datums

Norises vieta

Apmeklējuma tematika

1.diena
12.10.2020.

LPKS “Talsu
novada garša”
Dundagas iela
8A, Talsi
Aina Šteinberga,
“Ainas maize”
“Rugāji”, Laidzes
pag., Talsu nov.

Mājražotāju kooperatīva izveidošanas un
darbības pieredze, Sadarbības veidošana starp
Talsu novada mājražotājiem. Veikala atvēršana,
darbība, pieredze.
Mājražotāja Aina Šteinberga populāra ar savu
“Ainas Maizi”. Ir LPKS biedre. Gatavo 11
dažādu veidu maizi - Rudzu, sēklu, rudzu ar
žāvētiem sīpoliem, rudzu ar žāvētu gaļu,
burkānu, ķirbju, olīvu, tomātu, našķu ar
žāvētiem augļiem un tagad arī vecās Krēķenes
maize ar žāvētu gaļu un siļķi u.c. Veiksmes
stāsts un pieredze kooperatīva darbā.

12.10.2020.

12.10.2020.

12.10.2020.

12.10.2020.

Laidzes pagasta z/s "Cukuriņi" nodarbojas ar
smiltsērkšķu audzēšanu. Saimniecībā 6 hektāru
platībā aug smiltsērkšķi. Izaudzētās ogas
saimnieki gan pārdod, gan pārstrādā paši,
iegūstot smiltsērkšķu sulu, eļļu un saldētas ogas.
LPKS “Talsu novada garša” biedri.
“GREEN HIVE” ir pārtikas ražotāju uzņēmums,
SIA "Green
kas nodarbojas ar medus un ogu pārstrādi.
Hive"
Skolas iela 2,
Uzņēmums atpazīstams ar saukli “Medus citās
Pastende, Ģibuļu garšās!”. “GREEN HIVE” piedāvā vairāk nekā
pag., Talsu nov. 60 produktus – medu daudzās un dažādās garšās,
http://greenhive.lv kā arī sīrupus, sulas un nektārus. “GREEN
/
HIVE” atbalsta zaļas Latvijas ideju. LPKS
“Talsu novada garša” biedri, pieredze
kooperatīva darbībā.
Mazā alkohola darītava ´Vējkalnietis”, ar Latvijā
SIA
daudzveidīgāko dzērienu sortimentu, atrodas
“Vējkalnietis”
Talsu novada Laucienē. Tiek gatavoti 18
“Mierkalni”
dažādus mājas vīnus un 19 veidu stipros
Laucienes
pag.,Talsu nov. alkoholiskos dzērienus, dažādu tilpumu un
https://vejkalnietis formu pudelēs. Kā arī imunitāti stiprinošie
bezalkoholiskie Melnā plūškoka – dzērveņu un
.lv
Melnā plūškoka – cidoniju sīrupi. Papildus
apskatei ir pieejams dienliliju dārzs. Pieredze
sadarbībā ar LPKS “Talsu novada garša”.
I.Valdzera
Laidzes pag. z/s
Cukuriņi
Laidzes pag.,
Talsu nov.
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2.diena
13.10.2020.

13.10.2020.

13.10.2020.

SIA “Lubeco”,
“Puriņi', Ārlavas
pag., Talsu nov.
www.lubeco.lv

SIA Lubeco 7 ha platībā audzē zemenes,
cidonijas, āboli un ķirbji. No ražas top mīkstas
sukādes ar ļoti izteiksmīgu garšu, kā arī
vitamīniem bagātas sulas, sīrupi un dzērieni.
Dzintars Silgals ir LPKS “Talsu novada garša”
idejas iniciators un galvenais vadītājs.
SIA “Pie Andra SIA “Pie Andra Pitragā” kopš 2011. gada
nodarbojas ar tūristu izmitināšanu brīvdienu
Pitragā”
"Krogi" Pitrags, mājā 800 m no jūras, kā arī piedāvā telšu vietas
Kolkas pag.,
un dažādas aktīvās atpūtas iespējas. Pievienotā
Dundagas nov.
vērtība - kūpinātas un svaigas butes, kūpinātas
https://www.piean vimbas, pavasaros arī vējzivis un laši, ko gatavo
drapitraga.lv/
pats saimnieks un piedāvā gan zivju iegādi, gan
degustācijas. Pieredzes stāsts par sadarbību ar
pašvaldību, vietējiem zvejniekiem un LPKS
“Talsu novada garša”
IK “I.R.Avots”,
Lauku sēta “Bandenieki” piedāvā bišu produktu
“Bandenieki”,
degustāciju, sveču darbnīcu, bišu gultas “atpūta
Valdgales pag.,
ar bitēm”, pirti, piknika vietas, ekstrēmu
Talsu nov.
izbraucienu ar bobiku. Tiek gatavoti dažādi
http://bitesbandenie
medus produkti un dāvanu komplekti, ko var
kos.mozello.lv/
iegādāties Rīgā, Cēsīs, Talsos “Talsu novada
garšas” veikalā, kā arī izbraukuma tirdziņos.
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Grupas vadītājs: Anna Liscova, Raimonda Ribikauska

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts,
izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
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