Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno.
Pieredzes apmaiņas brauciens

Partnerība “Laukiem un jūrai” piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu
jauniem darbiem un idejām.
Pasākumā iekļauta ciemošanās pie vietējiem ražotājiem un tūrisma pakalpojumu
piedāvātājiem, Tukuma un Engures novados, kas ne tikai veiksmīgi īsteno savas ieceres, bet
arī inovatīvi apvienojuši pamata peļņas avotu ar interesantiem tūrisma piedāvājumiem.
Nakšņošana un vakariņas paredzētas skaistajā viesu namā “Kalna Žagari”, kas atrodas
skaistā meža ielokā Engures novada Smārdes pagastā.
1. diena
10:30 – 10:30 Bioloģiskā Z/S “Geidas” , Džūkstes pag., Tukuma nov.

Z.s. "Geidas" ir bioloģiskā piena lopkopības saimniecība. Apsaimnieko ap 90 ha lauksaimniecības zemes, kurā
tiek izaudzēta visa lopbarība, tai skaitā graudi, ir slaucamas govis, un jaunlopi. Saimniecība piedāvā
ekskursijas "Piena ceļš" skolēnu grupām, ģimenēm par to, kā no maza teļa izaug govs, kā tiek ražots piens,
piena produkti, ir neliela seno darbarīku kolekcija. Ekskursijā iekļauta interaktīva darbošanās, uzdevumi ar
latviešu tautas folkloras izmantošanu. Pieaugušo grupām lielāks uzsvars tiek likts uz bioloģiskās ražošanas
īpatnībām. Ekskursija noslēdzas ar piena degustāciju.

10:45 – 11:45 “Skudru staļļi", Silenieku iela, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov.

Zirgaudzētava "Skudru staļļi" piedāvā staļļu apmeklējumu, iepazīstoties ar zirgiem un to dzīvi, paradumiem,
zirglietām un staļļu ikdienu. “Skudru staļļos” apskatāmi gan sporta, gan hobija zirgi.
Zirgaudzētava piedāvā arī vizināšanos ar zirgiem jāšus un pajūgā. Saimnieki piedāvā arī izbraucienus uz
pasākumiem, kā arī dzimšanas dienas un citu svētku svinības gan savā teritorijā, gan arī ārpus Džūkstes.

12:20 - 13:20 Abavas vīna darītava, "Kalējkrāmi", Slampes pag., Tukuma nov.

Vīna darītava ABAVAS ir Mārtiņa un Lienes Barkānu ģimenes lielais sapnis, kas realizēts, lai darītu
kvalitatīvus dzērienus no Latvijā audzētiem augļiem un ogām.
Pēc vairākiem darbības gadiem Abavas vīna darītava veiksmīgi iekārtota bijušā konservu ceha telpās Slampē,
netālu no Abavas upes sākuma.
Pēc vairākiem veiksmīgi realizētiem Eiropas projektiem ir izdevies izveidot mūsdienīgu un modernu vīna
ražotni.
Šobrīd ABAVAS komanda ir neticami izaugusi, saražotais dzērienu daudzums katru gadu proporcionāli
palielinās, un ir Latvijas lielākā vīna darītava.

13:40 - 14:40 Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Engures nov. Pusdienas

Netālu no Tukuma, Milzkalnes ciematā atrodas Šlokenbekas muiža.
Muiža celta 1484. gadā. Savā ilgajā mūžā muiža ir piedzīvojusi dažādus laikus un dažādus saimniekus, taču
neskatoties uz to, tā ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā,
kas saglabājies līdz mūsu dienām.
Muižā pašlaik atrodas krodziņš, kultūras nams, viesnīca un ceļu muzejs. Tajā iespējams arī īrēt telpas
dažādiem saviesīgiem pasākumiem. Te baudīsim pusdienas.
Ir ieviesti LEADER projekti

15:00 - 16:00 Valguma pasaule, “Godu laukums”, Smārdes pag. Engures nov.

Skaista atpūtas vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Valguma ezera krastā, kur var svinēt gan kāzas,
jubilejas un kristības, gan sarīkot seminārus vai sporta spēles. Ikdienā tūristi apmeklē baskāju u.c. dabas takas,
kā arī jaunatvērto “Godu laukumu”. Valguma pasaules saimnieki rada miera ostu – vietu, kur atspirgt dvēselei,
garam un miesai. Apceļojuši tuvas un tālas zemes, rada tepat Latvijā. Saudzējot un kopjot vidi.
Ir ieviesti projekti

16:20 - 17:40 Saules ceplis, “Margrietas”, Smārdes pag. Engures nov.

Māksliniece Madara Bartkeviča veido traukus melnās keramikas tehnikā. Aizbraucot uz darbnīcu ir iespēja
apskatīt gatavos traukus, iepazīt melnās keramikas darināšanas procesu, kā arī apskatīt krāsni, kurā notiek
trauku apdedzināšana, un izveidot pašam savus traukus.
Viena no retajām māksliniecēm, kas darba procesā neizmanto podnieka virpu, bet strādā „gliemeža” vai
„desiņas” tehnikā (līdzīgi kā to darīja bronzas laikmetā), veidojot darbus, kas izceļas ne tikai ar formu
daudzveidību, bet ar savu funkcionalitāti.

18:00 - 19:00 Pinēju radošā darbnīca, “Kalndaķi”, Smārdes pag., Engures nov.

Pinēja darbnīcā pie Milzkalnes "Kalndaķos" darbojas pinēja amata meistars – Pēteris Tutāns, kurš no kārklu
klūgām darina teju visu – sākot no groziņiem līdz mēbelēm.
Meistars ieguvis Latvijas Amatniecības kameras pinēja amata meistara diplomu, kā arī piedalījies dažādās
izstādēs ārvalstīs. Īpaši sajūsmināti par viņa pinumiem ir japāņi, kur ir demonstrējis un dalījies ar latviešu
pinēja amata tradīcijām.
Tiek aicināts ikviens, kam interesē, kā notiek pīšanas process – sākot ar klūgu audzēšanu un apstrādāšanu līdz
gatavam pinumam.
Ir ieviesis LEADER projektu

19:20 Iekārtošanās viesu namā "Kalna Žagari" , Smārdes pag., Engures nov.

Katra diena “Kalna Žagaros” ir svētki. Svētki, sagaidot viesus, draugus un partnerus.
Saimniecei svarīgi lai katrs, kas sper soli "Kalna Žagaros" jūt, ka šeit viņu gaida. Sakopta un skaista vide,
Aktivitātes katrai gaumei un pasakaina daba, kuru patiesi izbaudīt var ikviens.
Ir ieviešanā LEADER projekts

19:30 Vakariņas pie ugunskura (Sliktu laika apstākļu gadijumā, vakariņas notiks telpās)
2. diena

8:00 – 8:45 Brokastis
9:00 Izbraukšana
9:30 - 10:30 Lidosta "Jūrmala" , Smārdes pag, Engures nov. vai
Degustācija Tumē (Kasparu vīni+Liepa saldumi+Dāru siers), Z/S Kaspari,
Tumes pag. Tukuma nov.

Lidosta «Jūrmala» ir gaisa pārvadājumu lidlauks engures novadā, 4 km no Tukuma centra. Izveidots bijušajā
militārajā lidlaukā, kas agrāk bija viens no galvenajiem PSRS militārajiem lidlaukiem Latvijā.
Sertificēts (2014)vizuālajiem lidojumiem diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Lidlaukā ir viens 2502 m garš
un 45 m plats betona plātņu seguma skrejceļs. 2010. gadā lidostā uzbūvēts termināls pasažieru lidostas
vajadzībām.

Sadarbojoties trīs Tumes pagasta ražotājiem – Dainim Erbsam ar “Dāru” kazu sieriem, augļu, ogu konfekšu
ražotājai Līvijai Paparinskai no IU ”Liepa” un “Kasparu” vīniem, interesentiem tiek piedāvātas degustācijas,

daudzveidīgu garšu izbaudīšanai. Turpat kaimiņos esošie uzņēmēji ir katrs ar savu stāstu, savu odziņu, bet
apvienojoties radījuši interesantu pakalpojumu-vietējās produkcijas degustāciju vienuviet.

11:15 - 12:15 Bišu namiņš, Zentene, "Melčas", Zentenes pag., Tukuma nov.

Ar lielu mīlestību radītais Bišu namiņš piedāvā atpūsties, relaksēties un smelties spēku guļot "bišu gultās".
Gulēšana uz bitēm atslābina visu ķermeni, ļaujot atpūsties no stresa un steigas pilnās ikdienas. Kā izsenis
zināms, bitēm un to produktiem piemīt spēcīgas dziedinošas spējas. Bišu sanoņai piemīt smalkās vibrācijas, ko
iespējams izbaudīt guļot "bišu gultās", propolisa smarža virmo visā telpā. Vienlaicīgi Bišu namiņā gulēt bišu
gultās var 5 cilvēki.

12:30 - 13:30 Rideļu dzirnavas, Engures pag., Engures nov.

Rideļu dzirnavas ir vieta, kas
nebeidz
pārsteigt. Tur senais savijies ar mūsdienīgo. Rideļu vecās dzirnavas ar ūdensratu un dzirnakmeņiem glabā
dzimtu dzīves un darba gaitu. Turpat arī atrodas 37 ha lielais Dzirnavu ezers ar laivam. Ģimenes uzņemums
piedāvā arī nobaudīt pankūkas kā arī apskatīt nesen atvērto dzirnavu muzeju.
Ir ieviests LEADER projekts

14:00 – 15:30 Reinis B, pusdienas, Gatera iela 6a, „Ķiršlejas”, Lapmežciems,
Lapmežciema pag., Engures nov.

Rīgas jūras līča
rietumu
piekrastē,
Lapmežciema
pagastā atrodas ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar karsti kūpinātu zivju produkcijas ražošanu “Reinis-B”.
Saražoto produkciju varat iegādāties vairākās Latvijas vietās.
“Reinis-B” nelielām tūrisma grupām rīko degustācijas, kas sniedz iespēju vērot visu ražošanas procesu savām
acīm un nogaršot uzņēmumā gatavotos produktus.
Ir ieviesti EJZF projekti

16:00 – 17:00 Ronīši, Kempings, Klapkalnciems, engures pag., Engures novads.

RTU Semināru, sporta un atpūtas bāze “Ronīši”, tā ir paradīze jūras krastā. Lieliska atpūtas vieta gan maziem,
gan arī lieliem un gan aktīviem, gan pasīviem atpūsties gribētājiem. Tiek piedāvātas naktsmītnes, iespēja
organizēt soprta spēles, nometnes un seminārus. Teritorijā darbojas ēdnīca un bārs.

Dalības maksa no personas: 90 EUR
• 35 EUR – 1. diena
• 30 EUR – Nakšņošana, vakariņas, brokastis
• 25 EUR – 2. diena
Dalības maksā ir iekļauts:

diskusijas un pieredzes apmaiņa saimniecībās,
objektu apskate,
satura, tehniskās norises izstrāde,
kafijas pauzes un degustācijas saimniecībās,
nakšņošana,
vakariņas pirmajā dienā,
brokastis otrajā dienā
pusdienas abās dienās

Organizētāji nenodrošina transportu līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un tā norises laikā.
Kontaktinformācija:
ilze.turka@plj.lv
29528441
.

