
 
 

 

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības 

veicināšanai  

„LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas 

attīstībā Gulbenes novadā” 

 

Biedrība „SATEKA” sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem, mājražotājiem un sabiedriskajām 

organizācijām  piedāvā Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju 

ģenrēšanai, sadarbības veicināšanai  
 

Pasākumā iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem 

un uzņēmējiem, kā arī Gulbenes novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām.  

Pasaākuma programmā iekļautajiem mājražotājiem, uzņēmumiem, saimniecībām un sabiedriskajām 

organizācijām ir pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu.   

 Pateicoties LEADER projektiem Gulbenes novadā tiek veicināta iedzīvotāju aktīva iesaiste dažādās 

aktivitātēs, sakopta vide, atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopumā veicina tūrisma attīstību 

SATEKAS darbības teritorijā. 
 

Ceturtdiena, 28.09.2017. 
10.00- 10.50 Ingunas Ozolas ražošanas uzņēmums mājas apstākļos “Ozoli”, Lejasciema pagasts 

Maizes cepšana 

 

 

    Saimnieki Inguna un Aivars Ozoli ražošanas uzņēmumu mājas apstākļos "Ozoli" dibināja 2013.gada 

5.septembrī.   

    Pirmais produkts bija saldskābmaize. Recepte pārņemta no Aināra mammas Maigas kundzes. Šobrīd 

mājražotāju piedāvājumā ir divpadsmit veidu maize: rupjmaize “parastā”, ar sēklām, ar burkāniem, ar augļiem; 

baltmaize; saldskābmaize, rudzu saldskābmaize, saldskābmaize ar augļiem, ar saulespuķu sēklām, ar sieru, ar 

burkāniem, trīssēklu saldskābmaize; kā arī plātsmaizes, smalkmaizītes. 

 

    Saimnieks Ainārs, atgriezies no darba ārzemēs, pats savām rokām ir uzbūvējis jaunu telpu ceptuvei 80 

kvadrātmetruplatībā. Plašajā, gaišajā telpā uzstādītas jaunās stāvu cepšanas krāsnis ar akmens virsmām, mīklas 

mīcītājs, galdi kukuļu veidošanai. Ainārs izgatavojis arī koka galdus, kur maizītei pēc cepšanas atpūsties. 

Saimnieki iegādājušies atsevišķu konditorejas izstrādājumu cepšanas krāsni. Ar konditorejas produktiem tiks 

dažādots “Ozolu” piedāvājuma klāsts. Smalkmaizīšu cepšanā pašlaik ir tapšanas un mācību laiks, bet jau 

drīzumā tās tiks piedāvātas pircējiem tirdziņos. Visas jaunās iekārtas iegādātas realizējot LEADER projektu.  

Biedrība “SATEKA” šo projektu izvirzījusi konkursam “Sējējs -2017”, kā gada LEADER projektu.   

11.00- 11.50 biedrība “Sporta klubs “Lejasciems”, Lejasciems  

„Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem” 



 
Biedrība dibināta 2012.gada janvārī, taču faktiski tās biedri kopš 1999.gada kā brīvprātīgie nodarbojās ar 

Lejasciema pagasta bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības pilnveidošanu un sporta meistarības izaugsmes 

veicināšanu. Šo gadu laikā jaunieši sagatavoti startiem Latvijas līmenī un uzrādījuši labus rezultātus Latvijas 

čempionātā. 

    Biedrības mērķi ir: fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības 

nostiprināšana, fiziskās sagatavotības pilnveidošana un sporta meistarības izaugsmes veicināšana bērnu, bērnu 

no nelabvēlīgām un sociāli neaizsargātām ģimenēm, jauniešu, sociālā riska grupu jauniešu, kā arī citu 

interesentu vidū. 

 

     Līdz šim ir pilnībā realizēti 2 LEADER projekti:  

- “Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā”, kura ietvaros iegādāti 

pamatlīdzekļi slēpošanas trases izveidošanai un uzturēšanai (klasiskā un slidsoļa trases), inventārs treniņu 

procesa nodrošināšanai gan vasarā, gan ziemā, kā arī modulis, kurš pilda ģērbtuves un sekretariāta funkcijas.  

- “Sporta aktivitāšu trases izveidošanas Lejasciemā” – izbūvēta 325 metrus gara rolertrase slēpošanas treniņu 

nodrošināšana vasarā, kas tika atklāta 2014.gada 25.jūlijā. Tā ir brīvi pieejama visiem interesentiem.  

     Patlaban tiek  relizēti 2 LEADER projekti-  „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana”, kura 

realizācijas rezultātā tiks izveidota tūrisma tehnisko aktivitāšu trase- izveidots 9 metru augsts tornis,  kura divas 

sienas būs aprīkotas ar alpīnisma sienu kā arī aprīkojums, lai varētu kāpt šajās sienās.  

Otrā projekta aktivitātes: pneimatiskās šautuves izveide un aprīkojuma iegāde. Šo šautuvi varēs izmantot 

treniņiem ne tikai dažāda vecuma slēpotāji, bet arī jaunsardzes jaunieši.  

13.45- 14.30 Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Gaujasrēvēļi, Rankas pagasts 
 

    Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ir izveidots bijušās Rēveļu  pamatskolas telpās. Šajās 

telpās darbojas arī bibliotēka, jauniešu cents “B.u.m.s”, jauniešu biedrība “Esi aktīvs!”. 

    Centra izveidotajā ekspozīcijā apkopotas dažādas vēstures liecības par skolas un pagasta vēsturi no seniem 

laikiem līdz pat mūsdienām. Ir apskatāmas vecās fotogrāfijas, atklātnītes, veci dokumenti, amatnieku darbarīki, 

vērtīgas grāmatas, sadzīves priekšmeti, arī apģērba gabali. Daļa ekspozīcijas vēsta par pagasta iestādēm, 

uzņēmumiem, aktivitātēm, arhitektūras, kultūras un dabas pieminekļiem. 

 

     LEADER projekta ietvaros tiek veidots Saieta laukums. Saieta laukuma izveide Rankas pagastā- tā būs 

unikāla vieta Rankas pagastā, jo katrs tā teritorijā izvietotais labiekārtojuma elements būs ar savu nozīmi, 

katram objektam būs savs stāsts, piemēram, ugunskura (pavarda) vieta uzturēs saikni starp pagātni un šodienu. 

Ugunskura vietai būs īpaša nozīme saulgriežu svinēšanas tradīciju ievērošanā. Dārza kamīns būs viens no 

aktivitāšu kopā būšanas elementiem, tādēļ visās aktivitātēs tiks izmantots ar savu īpašo stāstu par 

kultūrvēsturiskajām tradīcijām Rankā. 

     Projekta ietvaros plānota teritorijas sakopšana, celiņu atjaunošana, dekoratīvo krūmu un koku stādīšana, 

lapenes būvniecība, ugunskura vietas izveide, parka soliņu uzstādīšana, dārza kamīna uzstādīšana, teritorijas 

apgaismojuma nodrošināšana u.c. labiekārtošanas darbi. 

    Izveidoto saieta laukumu varēs izmantot gan sporta, gan kultūras pasākumu organizēšanā. Projekta 

īstenošanas rezultātā plānots paplašināt pasākumu skaitu, organizējot jaunus pasākumus - Gaujas svētkus 



(plostnieku stāstus), seno prasmju apgūšanas nodarbības, turpinātu īstenot gadskārtu ieražu svētkus, kā arī 

aktīvāk piedalīties muzeju naktī. 

  Tāpat, cita LEADER projekta ietvaros 2017.g. vasarā šeit ir izveidota āra lasītava- uzstādīts guļbaļķu galds ar 

solu un jumtu, iegādātas spēles. Tā ir jauna iespēja izmantot bibliotēku pakalpojumus brīvā dabā - spēlēt 

lielās āra spēles, lasīt jaunākos preses izdevumus, izmantot bezmaksas Wi-Fi un planšetdatorus. Katrs 

apmeklētājs var izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu. Īpaši āra lasītavas ir piesaistījušas jaunās 

ģimenes ar bērniem. Visiem ir iespēja saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku. 

14.40- 16.20 SIA “Vecpāpani”, Rankas pagasts 

Ābolu , bumbieru, burkānu, biešu čipsu izgatavošana un vīna ražošana mājas apstākļos” 
 

 

     Māris Brencis mājražošanu savā SIA „Vecpāpani” uzsāka 2005. gadā. Saimniecības viena no nozarēm ir 

augļkopība. Tiek audzēti augļi un ogas, – lielākoties āboli un avenes, bet gatavā produkcija ir mājas vīns un 

ābolu čipsi. No dažādām ogām un augļiem (avenes, upenes, āboli) gatavo mājas vīnus. Saimniekam patīk 

eksperimentēt ar vīna garšām, tāpēc degustācijai tiek piedāvāti arī pīlādžu, rabarberu, dzērveņu vīnus. 

 

     LEADER projekta ietvaros tika iegādāta augļu kalte, kurā sākotnēji tika gatavoti tikai ābolu čipsi. Patlaban 

tiek ražoti arī bumbieru, burkānu un biešu čipsi.  

16.45- 17.30 SIA “Tālavas ķēniņa alus”, Lizuma pagasts 

Alus ražošana  

 

 

    SIA Tālavas ķēniņa alus dibināts 2012.g., taču alus ražošanu uzņēmums uzsāka 2014.gadā.  

    Viss Tālavas ķēniņa alus darīšanas process ir roku darbs. Atzīmēšanas vērts ir tas, ka alus tiek darīts zemnieku 

saimniecībā. Ražotnes telpas iekārtotas no lieliem laukakmeņiem savulaik mūrētā lopu kūtī, kas ilgu laiku 

stāvējusi tukša. Tagad biezais mūris palīdz nodrošināt darītavas telpās vienmērīgu gaisa temperatūru gan ziemā, 

gan vasarā, kas alus darīšanas procesā ir ļoti būtiska. 

    Vienā telpā atrodas neliela iesala maltuve un glabājas maisi ar iejavas gatavošanai jau sagatavotiem miežiem. 

Ražotnē pati lielākā telpa atvēlēta misas vārīšanai un alus raudzēšanai. Uzmanību piesaista sarkanos ķieģeļos 

iemūrētais ar malku kurināmais katls, kurā līdz noteiktai temperatūrai silda ūdeni, ko pēc tam uzlej graudiem. 

Arī misa tiek vārīta šajā katlā. Alus darīšanas laikā apkārt valdošās smaržas izstaro grauzdēta iesala un apiņu 

aromātus. 

    Alus tiek raudzēts vaļējos koka kublos. Viena kubla ietilpība ir 800 litri. Šie kubli ir gatavoti no ozolkoka. Ir 

kublu ražotāji, kuri koka kublus un mucas gatavo, izmantojot dažādas iekārtas, bet mūsējie ir tikai roku darbs. 

Tiem ir pavisam cita vērtība. Alus ozolkoka kublos rūgst aptuveni nedēļu. 

Tālavas ķeniņa alus nav ne pasterizēts, ne filtrēts, ne arī mākslīgi gāzēts. Šādu īpašību kopums mūsdienu 

pasaulē ir liels retums. Tālavas ķēniņa alus darītāji īpašu uzsvaru liek tieši uz latviskajām alus darīšanas 



tradīcijām, kas gadu simteņos izkoptas tikai mūsu tautai raksturīgās niansēs. Rezultāts ir katram baudāms un 

paši alus darītāji par saviem brūvējumiem saka – „Sidraba putas, ķēniņa alus!”. 

 

    Uzņēmums patlaban realizē 2 LEADER projektus. Pateicoties projektu realizācijai, uzņēmums ir papildinājis 

savu materiāltehnisko bāzi- iekādāts dažādas iekārtas (dzesēšanas, etiķēšanas, vakuuma fasētājs u.c.), ozolkoka 

mucas un cita veida muciņas, mazgāšanas un sterilizācijas, u.c. iekārtas. Tā kā uzņēmums plāno dažādot 

ražojamās produkcijas klāstu – tiek plānots uzsākt arī sulu ražošanu, uzņēmums šī gada sākumā izstrādāja savu 

otro LEADER projektu, kas 2017.g. jūnijā ir apstiprināts un ir uzsākta tā realizācija. Projektā plānots iegādāties: 

augļu pārstādes iekārtas. Tāpat, projekta ietvaros tiks iegādāts speciāli aprīkots kravas furgons gatavās 

produkcijas pārvadāšanai.  

Nakšņošana “Klintis”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads  

Piektdiena, 29.09.2017. 
9.00  - 9.30 Rijas kalns, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts 

LEADER projekta “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” ietvaros izveidota svētku svinēšanas 

vieta Jaungulbenes pagastā. Projekta ietvaros labiekārtota teritorija, pa celiņu tīklu nodrošināta ērta 

pārvietošanās gan personām ar kustību traucējumiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem. 

Teritorijā izvietoti soliņi un atkritumu urnas pie taciņām, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, soliņi - 

sēžamkubi. Apzaļumošanai izmantoti vairāku seno latviešu sētā sastopamo tradicionālo augu mūsdienu šķirnes. 
9.40 -10.20 SIA “GanCo”, Daukstu pagasts 

“Mēbeļu ražošanas uzņēmuma attīstība” 

 

 
SIA "GanCo" savu darbību uzsāka 2013.gada 26.aprīlī. 

Iepriekšējā plānošanas periodā uzņēmums ir realizējis 1 LEADER projektu- "Mēbeļu labošanas un 

restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA"GanCo", ar kura palīdzību uzņēmums iegādājāmies 6 kokapstrādes 

iekārtas-darbagaldus, lai varētu strādāt kvalitatīvāk un ar lielākiem apjomiem. Tas uzņēmumama ir veiksmīgi 

izdevies. 

Arī jaunajā plānošanas periodā SIA “GanCo” realizējis 1 LEADER projektu “SIA “GanCo” darbnīcas 

efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšana”- Projekta realizācijas laikā tika iegādāts frēzbaļķu ražošanas 

darbgalds LM29/LM410, koksnes žāvētājs Sauno VT5, kā arī nodrošināta divu darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšana- lentžāģu operators.  Pēc projekta realizācijas uzņēmumam būs iespēja sagatavot augstvērtīgu 

kokmateriālu savām galdniecības vajadzībām, kā arī piedāvāt citiem interesentiem žāvētu kokmateriālu (dēļi, 

brusas, latas, kā arī guļbaļķus). 

10.30- 11.10 SIA “Libeks un Sprudzāns”, Gulbene 

Ābolu sidra ražošana 

 

 

SIA „Libeks un Sprudzāns”, kur darbojas divi jaunieši Jānis Libeks un Arnis Sprudzāns, ražo un pārdod ābolu 

sidru, kas iegūts no Latvijā augošu ābolu sulas. Uzņēmums izveidots 2013.gadā, kad veikti pirmie ražošanas 

testi. 2014.gadā vairākkārtīgi palielinātas ražošanas jaudas un 2015.gadā realizācijas apjoms bija 4200 litru 

apmērā, bet 2016.gadā 12 000 litru apmērā. 



 

    Patlaban SIA “Libeks un Sprudzāns” realizē 2 LEADER projektus. Viena projekta mērķis ir palielināt sulu 

spiešanas jaudas. Plānots iegādāties sulu spiešanas līniju, kas sevī ietver augļu/dārzeņu mazgātāju, 

smalcinātāju, spiedi un sūkni. Otra projekta mēŗkis ir dažādot uzņēmuma produkciju un papildus sidram 

piedāvāt arī dabīgas, pasterizētas sulas. Lai piedāvātu pasterizētas sulas divos dažādos iepakojuma veidos, 

iegādāsies pasterizatoru un pildīšanas iekārtas (vienu priekš bag-in-box, otru priekš pudeļu pildīšanas). Papildus 

nepieciešama karbonizācijas tvertne, lai piedāvātu arī gāzētu sulu pudelēs. 

 

11.20-12.30 Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Brīvības iela, Gulbene 

“Kultūrvēsturiskās vides sakārtošana un pieejamības nodrošināšana” 

 

 
Gulbenes evaņēliski luteriskā draudze ir realizējusi 2 LEDAER projektus. Šī gada aprīlī un maijā  tiek atjaunota 

lielās baznīcas zāles sienu apdare un nomainīti nolietojušies astoņi koka logi. Projekta realizācijā tiek izmantoti 

mūsdienu materiāli, saglabājot ēkas vēsturisko izskatu. Tas ir jauninājums ēkas atjaunošanas darbu procesā. 

Tika izgatavoti koka pakešu logi, balstoties uz esošo logu analoģijas ievērošanu. Sienu atjaunošanā 

izmantojamie materiāli nodrošinās maksimālu tvaika caurlaidību. Uzlabosies telpas vizuālais izskats un logu 

nomaiņas rezultātā, baznīcā nenonāks lietus ūdeņi, saglabāsies siltums. 

Otrjā LEADER projektā tika atjaunoti baznīcas griesti.  

Tāpat, pie Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas darbojas biedrība “Krustalīces mantojums”, kas iepriekšējā 

periodā ir realizējusi 2 projektus. Patlaban, biedrība realizē 1 LEADER projektu- restaurē Mārtiņa Lutera 

pieminekli. Tāpat, projekta ietvaros tika iegādāts zāles pļāvējs un trimeris, lai būtu iespējams uzturēt kārtībā 

baznīcas teritoriju.  

13.00- 14.20 Stāķu attīstības biedrība, Stāķi, Stradu pagasts 

„Pašvaldības un vietējās sabiedrības veiksmīga sadarbības nozīmīgums vietas attīstībā” 

            
     Stāķu attīstības biedrība tika izveidota 2009. gada 8. jūlijā ar mērķi veicināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu 

ilgtspējīgu attīstību jaunizveidotajā Gulbenes novadā. 2009. gada 20. jūlijā biedrība reģistrēta LR UR biedrību 

un nodibinājumu reģistrā. 2010. gada augustā Stāķu attīstības biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss. Biedrība aktīvi iesaistās dažādu fondu projektu realizācijā, pasākumu organizēšanā. Tāpat 

ir organizējusi vairākas labdarības akcijas maznodrošināto ģimeņu atbalstam, ekskursijas Stāķu pamatskolas 

skolēniem un Stradu pagasta senioriem. 

     Biedrība, piesaistot LEADER līdzekļus, realizējusi četrus projektus: "Kultūras, sporta, atpūtas centra 

izveidošana un aprīkošana Stāķos,"  "Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības 

ekspozīcijas iekārtošanai" un "Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde",  



“Tehniskā aprikojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības 

ekspozīcijā”.  

 

     Savukārt, Stradu pagasta pārvalde ir realizējusi 1 LEADER projektu, kurā tika sakārtoti Stāķu pamatskolas 

aktu zāles griesti. Jāpiebilst, ka Stradu pagasts ir viens no lielākajiem Gulbenes novada pagastiem, taču tajā nav 

sava kultūras nama, tādēļ Stāķu pamatskolas aktu zāle ir galvenā pagasta laužu pulcēšanās vieta, lai piedalītos 

dažādos pasākumos.   

     Patlaban, Stardu pagasta pārvalde realizē 3 LEADER projektus:  

- “Stāķu dīķa labiekārtošana”. Stāķu dīķa labiekārtošanas mērķis ir pilnveidot dīķa funkcionalitāti, 

nodrošinot vasaras atpūtas vietas funkcijas, savukārt ziemas sezonā nodrošinot publiskās slidotavas 

funkcijas. Kā viens no projekta mērķiem ir dabai draudzīga apgaismojuma uzstādīšana ap dīķi, tā 

nodrošinot vienīgo publisko sidotavu Stradu pagastā, kas ir apgaismota diennakts tumšajā laikā. Veicot 

Stāķu dīķa tīrīšanu, iegūto melnzemi ir plānots nogādāt Stāķu parkā, kur tā tiktu izmantota zemes 

līdzināšanai un parka labiekārtošanai. Atpūtas zonu plānots ierīkot tā, lai to varētu izmantot dažāda 

vecuma cilvēki, nodrošinot tās funkcionāliti un izmantošanas iespējas. 

- “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”. 

Projekta mēŗkis ir nodrošināt un paplašināt Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu iespējas visām 

pauaudzēm, atjaunojot zāles sienu, grīdas segumu, nostiprinot skatuves konstrukcijas, uzstādot 

funkcionālus podestus, prožektorus. 

- “Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu 

rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos”.  

 

14.30- 15.30. SIA “Pakalnieši”, Stradu pagasts 

„Siera ražošana mājas apstākļos- izaicinājumi un attīstības iespējas”  

 
    SIA "Pakalnieši" pirmsākumi meklējami 2009. gadā, kad uzsākta saimnieciskā darbība piena ražošanā, 

audzējot 6 govis. Veidojoties pieprasījumam pēc saražotās siera produkcijas, 2012. gadā, tika nolemts 

reģistrēties kā mājražotājs. Šobrīd uzņēmumā strādā pati īpašniece- Ineta Dambrova, kam ir ilgstoša pieredze 

sieru gatavošanas procesā. Uzņēmums nodarbina 4 darbiniekus. Uz doto brīdi mājas apstākļos tiek ražoti 24 

dažādu veidu sieri (tostarp Saldais siers ar dažādām garšām). Siera pieprasījums nepārtraukti palielinās ar katru 

gadu, regulāri tiek braukts uz vietējiem tirdziņiem. 

 

    Uzņēmums realizējis LEADER projektu, kurā ir iegādāts kravas furgons ar dzesētāju, kas aprīkota ar 

aukstuma iekārtu, kas pārvadājot produkciju nodrošinās nepieciešamo temperatūru, līdz ar to ļauj pārvadāt 

lielākus produkcijas apjomus lielākos attālumos. Tāpat, ir iegādāts  jauns kvalitatīvs iepakošanas agregāts, kas 

sieru iepako vakuuma iepakojumā, tādējādi palielinot siera uzglabāšanas laiku, nesamazinot siera kvalitāti un 

garšas īpašības. 

     Savukārt, iepriekšējā periodā SIA “Pakalnieši” produkcija starptautiskā LEADER projekta “ABC 

ražotājiem” saņēma preču zīmi “Vidzemes grozs”. 

16.00-17.00 SIA “Pededzes”, Litenes pagasts 

„Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes”” 



 
    “Pededzēs” saimnieko brīnišķīga ģimene: Oksana un Jānis Plūmes un Oksanas vecāki Ligita un 

Vladimirs.  Apbrīnojama ir šo cilvēku uzņēmība, darba un cilvēku mīlestība, radošums un izdoma. Šeit tiek 

sagaidīts liels un mazs atpūtnieks, aktīvās atpūtas cienītājs un relaksējošas atpūtas meklētājs, ikviens, kam patīk 

atpūsties pie dabas, pie upes. Aktīvās atpūtas tīkotājiem ir iespēja organizēt volejbola mačus vai laivot pa 

Pededzes upi. Savukārt, tie, kas meklē mierīgu atpūtu no ikdienas skrējiena, var baudīt pirtiņu, zāļu slotas, 

pļavas tējas, kā arī pirtnieka pērienu. Gan pie tējas, gan pirts procedūrās var baudīt pašmāju pļavās vākto medu. 

Mazajiem tūristiem piedāvājumā ir atpūta bērnu pilsētiņā ar šūpolēm un slidkalniņu. 

Tūrisms nav vienīgais, ar ko nodarbojas “Pededžu” saimnieki. Oksana ar mammu ir aizrāvušās ar dažādu 

garšaugu audzēšanu un to pārstrādi, dēstu audzēšanu, savukārt Jānis ir ļoti prasmīgs bitenieks. Līdz ar to šajā 

saimniecībā top ļoti veselīgi produkti, kas tiek piedāvāti vietējā tirgū un priecē pircējus. Kaltēto garšaugu 

maisījumi, zāļu tējas, dažādi medus produkti, Oksanas pašrocīgi gatavotais krēms uz bišu vaska bāzes, puķu 

dēsti un vēl dažādi produkti, tik plašs un daudzveidīgs ir piedāvājums “Pededzēs”. 

 

    “Pededzēs” ir realizēts LEADER projekts, pateicoties kuram tika iegādātas laivas, piekabe, laivu vešanai, 

velosipēdi, sporta inventārs, kā arī izveidoti 2 volejbola laukumi.  

 

Dalības maksa 45 EUR 1 cilvēkam. Dalības maksā ir iekļauts – diskusijas un pieredzes apmaiņa pie 

mājražotājiem un uzņēmumos, objektu apskate, satura, tehniskās norises izstrāde, ēdināšanas izdevumi 

(pusdienas, vakariņas), kafijas pauzes un degustācijas. 

Cenā nav iekļautas nakstsmītnes izmaksas.  

 

Organizētāji nenodrošina transportu līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un tā norises laikā. 
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