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LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBAS ORGANIZĒTAIS  
PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS “PARTNERĪBAS TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS 

IESPĒJAS ĪSTENOJOT SVVA STRATĒĢIJU”.  
 
Norises laiks: 2019.gada 13.-14.novembris 
Norises vieta: BDR “Liepājas rajona partnerības” teritorija – Durbes, Grobiņas, Nīcas, Aizputes novadi  

Darba kārtība: 
Pirmā diena 13.novembris 
Plkst. 10.00 – 10.30  
Sabiedriskā vides pārvalde “DURBE”. – Santa Brāle 
Biedrība apsaimnieko Durbes ezeru.  
Durbes centrā-  Skolas ielā 3, pagasta pārvaldes ēkas  divās telpās ir izveidota unikāla ekspozīcija, kas sniedz 
plašu informāciju par Durbes ezera attīstību sākot no tā veidošanās ledus laikmetā līdz mūsdienām. 
Apskatāmas ezerā mītošo zivju mulāžas. Ar skārienjūtīga ekrāna palīdzību  interaktīvā veidā  iespējams  
iepazīt ezera veidošanos , vēsturi ezera krastos,  eitrofikācijas iemeslus , zivju un dzīvnieku  un augu 
daudzveidību.  Salikt dažadu zivju sugu puzles, augu, gliemju un zivju noteicājā pārbaudīt savas zināšanas 
ikvienam interesentam. Iepriekš piesakoties, ir iespēja bērniem un skolēniem organizēt praktiskas nodarbības 
dažādu ezera augu un dzīvotņu izpētei  zem mikroskopa, tos projecējot uz ekrāna un nosakot to  pēc sugu 
noteicēja. 
Plkst. 10.45 – 11.45  
SIA Evi&Jo   – Evija Kopštāle 
SIA EVI&JO gatavo produktus ar preču zīmi «Durbes veltes» un ir Latvijas pārtikas uzņēmums ar klasiskām 
vērtībām un tradicionālām produktu pagatavošanas metodēm. Nelielā ražotne atrodas Durbē Raiņa ielā 47. 
Gardie ievārījumi un kompoti, pikantie sāļie salāti un marinējumi tiek izgatavoti no Latvijā audzētām 
izejvielām. Daļa augļu, dārzeņu un ogu izaug tepat Kurzemes saimniecībās un mežos, citas ceļo no tālākiem 
Latvijas nostūriem. Tomēr tos vieno garša, kas atgādina mammas vai vecmāmiņas ievārījumu vai salātus. 
Šobrīd «Durbes veltes» piedāvā piecas produktu līnijas – ievārījumus, kompotus, dārzeņu salātus, 
marinējumus un augļu – ogu vīnus. Daudzveidīgās augļu un dārzeņu sērijas nodrošinās gardu piedevu 
jebkurai maltītei. Augļu un ogu vīni padarīs siltākus vēsos vakarus, bet vieglais bērzu sulas vīns sniegs 
veldzējumu karstā vasarā. No dabīgām izejvielām gatavotie liķieri sniegs īstu garšas baudījumu. 
Plkst. 12.15 – 12.45 – SIA Lejaskurzemes sulotava – Gints Strazdiņš  
Vietējā kapitāla uzņēmums, kas saviem klientiem sniedz  visaugstāk iespējamās kvalitātes servisu sulas 
spiešanas pakalpojumam. Uzņēmuma telpas aprīkotas ar rūpnieciska līmeņa ražošanas iekārtām, lai 
maksimāli ātri un kvalitatīvi veiktu sulas izspiešanu, pasterizēšanu un iepildīšanu  sertificētos īpaši pārtikai 
paredzētos Bag-in-Box maisiņos. 
Plkst. 13.00 – 13.30  – pusdienas Grobiņā 
Plkst. 13.30 – izbraucam uz Nīcas novadu.  
Plkst. 14.00 – 14.45 – viesu nams “Atomi” 
Paškovsku ģimene ir šīs burvīgās vietas saimnieki. 
“Atomi” ir iegādāti īpašumā 2013. gadā februārī un tā kā ilgus gadus mājā neviens ne dzīvoja, uzreiz sākās 
lielais atjaunošanas darbu posms, lai šai vietai atgrieztu dzīvību un mājīgumu. 
Par šo laiku Atomos ir ieguldīts milzīgs darbs, realizētas vistrakākās idejas un ielikta daļiņa no mums katra. 
Cenšamies radīt vietu ar savu dvēseli un saglabāt seno laiku šarmu. 
Brīvdienu māja „Atomi” ir atjaunota lauku māja, kur senlietas un senatnīga gaisotne  lieliski apvienota ar 
mūsdienīgu komfortu. Mājīga un omulīga vieta, kur atpūsties un pavadīt brīvdienas jautrā draugu kompānijā 
vai ģimenes lokā.  Viesu namā “Atomi” iespējams pavadīt brīvdienas un nakšņot autobusā! Country Bus ir 
pilnībā pārveidots un ierīkots tā, lai viesi justos ērti un komfortabli. 
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Plkst.15.00 – 16.00 - Nīcas novads, Bernāti.  
Kafijas pauze LEADER projekta ietvaros izveidotajā kafejnīcā “Bernātu Dzintariņš”.  
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. 
Plkst.16.30 – 17.15  - Liepājā, Ziemeļu mols.  
Projekts “Jūras velocope”.  – Dzintars Vjakse  
Projekta mērķis attīstīt aktīvo tūrismu Liepājas reģionā, īpaši piekrastē. Turklāt aktivitātes galvenokārt 
paredzētas tradicionālā tūrisma “nesezonā”. Visiem interesentiem, īpaši jau kaislīgiem makšķerniekiem, tiek 
piedāvāta iespēja no krasta Baltijas jūrā ērti un mobili makšķerēt dažādas zivis.  
Plkst.17.30 – izbraukums uz Aizputes novada, Kazdangas pagastu.  
Plkst. 19.00 – vakariņas  
Plkst. 20.00 -  “Lauku kūrorts” – vieta svinību organizēšanai, nakšņošanai, aktīvajai atpūtai – Jānis Rudzroga 
 
Otrā diena – 14.novembris  
Plkst. 8.30 – 9.00 brokastis 
Plkst. 9.15 – 10.30 – Kazdangas BDR un pašvaldības projekti. – Biruta Kondrāte 
Plkst. 11.00 – 11.45– Mēbeļu restaurēšanas un izgatavošanas darbnīca. – Edgars Balodis 
Galdnieks un mēbeļu restaurators Edgars Balodis pēc aroda apguves Rīgā ilgi nav uzkavējies galvaspilsētā un 
atgriezies dzimtajā Aizputē, lai sāktu savu uzņēmējdarbību. Pirmie trīs darba gadi nelielajā darbnīcā ir 
pierādījuši, ka, neatlaidīgi strādājot, arī mazpilsētā var attīstīties.     
Plkst.12.00 – 12.30 – “SIA Mazliet elegance” – Agate Gūtmane 
Mazliet elegances ir konditorejas uzņēmums, kurš atrodas Aizputē. Mājražotāji, kuri savu produkciju gatavo 
izmantojot bioloģisko saimniecību produktus, katrs produkts ir rūpīgi gatavots roku darbs. Gatavo tādus 
produktus kā zefīrus, makarūnus, eklērus, kūciņas “Pavlova”, groziņus, dažādu veidu mafinus, kūkas gan 
kāzām, gan citiem svinīgiem pasākumiem. Kāzām vai citiem svinīgiem pasākumiem gatavojam arī saldumu 
galdus ar dažādiem gardumiem, kādus klients izvēlas no Mazliet elegances gardumu sortimenta. 
Plkst. 12.30 – 12.45 – kafijas pauze 
Plkst. 13.00 – 15.00 – SIA Aizputes vīna darītava un BDR Kurzemes vietējie produkti – Mārtiņš Sants  
Santu ģimenes sapnis par vīna darītavu aizsākās jau pagājušā gadsimta nogalē, kad sāka mācīties ne tikai 
raudzēšanas un uzglabāšanas smalkums, bet ar apbrīnojamu entuziasmu brauca uz dienvidu zemēm 
ekskursijās, sapņoja par laiku, kad  būs pašiem savas vīna darītavas. Sapnis īstenojās 2010. gadā, kad vīna 
darītava rada sev telpas Aizputes pilsmuižas pagrabā. Labs vīns vislabāk jūtas labā un pamatīgā vīna pagrabā. 
Aizputes pilsmuižas senajos velvju pagrabos netiek aizmirstas vīna darināšanas tradīcijas. Paaudzēs nodotas 
zināšanas, kas kalpojušas kā vaļasprieks un aizraušanās, ir ļāvušas veidot ģimenes uzņēmumu. Šodien tas 
sniedz iespēju jebkuram interesentam uzzināt ko vairāk par vīna darināšanu, kā arī nobaudīt Aizputes vīna 
darītavā tapušo vīnu. Aizputes vīna darītava piedāvā Jums iespēju paviesoties pie mums. Vai tā būtu 
nesteidzīga nedēļas nogale ar draugiem, vecmeitu ballīte, ekskursija ar kolēģiem, vai romantisks pieturpunkts 
kāzās.  
Plkst. 15.00 – 15.30 – pusdienas un mājupceļs  

 

Pieteikšanās dalībai pieredzes apmaiņas seminārā: 
Zvanot - +371 26330257 (Biedrības birojs) 

Rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv 
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