
 
 

 

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, 26.04.2018. 
9.30- 10.15 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.   

10.30- 11.00 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 3 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.  

 - „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana”, kura realizācijas rezultātā izveidota tūrisma tehnisko 

aktivitāšu trase- izveidots 9 metru augsts tornis,  kura divas sienas aprīkotas ar alpīnisma sienu, kā arī 

aprīkojums, lai varētu kāpt šajās sienās.  

Patlaban tiek  relizēts 1 LEADER projekts-  pneimatiskās šautuves izveide un aprīkojuma iegāde. Šo šautuvi 

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

Tāpat, šobrīd LAD ZARLP tiek vērtēts 1 LEADER projekts “Meistarības kalve”, kurā tiek plānots izveidot 

jaunatnes tehnisko iemaņu pilnveidošanas darbnīca. Šajā darbnīcā bērni un jauniēsi, kā arī pieaugušie varēs 

apgūt iemaņas kā sagatavot startiem slēpes, rolerslēpes, remontēt velosipēdus.  

11.30 – 12.20 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”. 



Patlaban tiek vērtēts 1 LEADER projekts, kurā SIA “Pakalnieši” plāno iegādāties ražošanas virtuves 

aprīkojumu.  

12.40 – 13.10 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). 

13.30- 14.30 Pusdienas 

14.40 -15.00 SIA “Paulavet”, Gulbene 

                             
Paula Mezīte 2016. gadā pabeidza LLU Veterinārmedicīnas fakultāti, iegūstot veterinārārstes 

kvalifikāciju. Paula izveidoja savu uzņēmumu SIA “Paulavet” - “Ķepaiņu klīnika”. Uzņēmums ir dibināts 

26.07.2017. Klīnikā strādā 2 veterinārārsti, ir sadarbība ar citiem veterinārārstiem, kas nepieciešamības 

gadījumā sniedz konsultācijas. Ir noslēgti līgumi ar medikamentu piegādātājiem, nodrošinot plašu 

medikamentu un ārstniecisko barību klāstu.  

Pateicoties veiksmīgi realizētajam LEADER projektam “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu 

piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē” tika atvērta klīnika, iegādātas iekārtas 

un uzsākta to izmantošana.  

Patlaban tiek vērtēts 1 LEADER projekts, kur SIA “Paulavet” plāno iegādāties zobakmens skāleri, 

elektrokoagulātoru, kliperi ar asmeņiem, refraktometru, oftalmoskopu un otoskopu. Šīs aparatūras un 

instrumentu esamība paplašinās veterināro operāciju un diagnostikas klāstu Gulbenes novadā kā arī piesaistīs 

klientus no apkārtējiem novadiem. Pēdējā desmitgadē mīļdzīvniekiem ir ļoti pasliktinājusies zobu veselību, līdz 

ar to ir pieprasījums pēc zobu profilaktiskās higiēnas. 

15.10 -15.40 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. 

 

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

jaudas. Iegādāta sulu spiešanas līnija, kas sevī ietver augļu/dārzeņu mazgātāju, smalcinātāju, spiedi un sūkni. 

Otra projekta mērķis ir dažādot uzņēmuma produkciju un papildus sidram piedāvāt arī dabīgas, pasterizētas 

sulas. Lai piedāvātu pasterizētas sulas divos dažādos iepakojuma veidos, ir iegādāts pasterizators un pildīšanas 

iekārtas (vienu priekš bag-in-box, otru priekš pudeļu pildīšanas), kā arī karbonizācijas tvertne, lai piedāvātu arī 

gāzētu sulu pudelēs. 

 Patlaban tiek vērtēts 1 LEADER projekts, kurā SIA “Libeks un Sprudzāns” plāno iegādāties ūdens attīrīšanas 

iekārtu, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes gala produkciju.  

16.10 – 16.50  

„Senā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašākai 

sabiedrībai”, Litene 

 
Litenietis Gunārs Ciglis ir kaislīgs senlietu kolekcionārs. Viņš daļu sava krājuma, piedāvā apskatei pagasta 

viesiem, iepriekš piesakot ekskursiju. Viņš kā diplomēts agronoms un novadpētniecības entuziasts ikvienam 

interesentam var pastāstīt Litenes agrāro vēsturi. 

Aptuveni 20 gadus veidota priekšmetu kolekcija par lauku dzīvi. Tā glabājas četrās dažadās vietās 

Litenē.  G.Cigļa interešu diapazons par priekšmetiem ir ārkārtīgi plašs, sākot ar visu, ar ko cilvēks piepilda savu 

dzīves telpu - mēbeles, trauki, virtuves priekšmeti, rotaļlietas, grāmatas, pirmās elektropreces - un beidzot ar 

kaut ko, kā saka, priekš dvēseles. Kolekcijā ir arī necils koka koferis, kas atceļojis no Sibīrijas. Gunāra Cigļa 

sievas rados tas ir pašu rokām gatavots, lai būtu, kur salikt savu mantību, braucienam vilcienā atpakaļ uz 

Latviju.  Kolekcionāra krājumos ir lietas, kas saglabājušies no muižas laikiem, ir Latvijas pirmās brīvvalsts 

laika sadzīves priekšmeti, kā arī šis tas, kas saglabājies kopš padomju gadiem.  

 

     Patlaban G.Ciglis realizējis 1 LEADER projektu, kura ietvaros nomainīts jumts seno lietu krātuvei.  

17.00- 18.00 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 30 EUR 1 cilvēkam. Dalības maksā ir iekļauts – diskusijas un pieredzes apmaiņa pie 

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

pusdienas, kafijas pauzes un degustācijas. 

 

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

 

 

 Kontaktinformācija: Daiga Gargurne;  e-pasts: daiga@sateka.lv ; mob.tālr.  29177019 
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