
 
Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības 

veicināšanai:  

„LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā 

un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā” 
 

Dalībnieku skaits: vismaz 18 

Cena par personu: 80,00 EUR/personai   

Norises laiks: 21.09.-22.09.2021. 

Ierašanās: 21.09.2021. plkst. 9.30 Druvienas muiža, Druviena, Gulbenes novads  

 

Pieredzes apmaiņas programma 21.09.2021. 

9.30 
Druvienas muiža, 

Druviena 

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde 

  

- Druvienas muižas pils torņa atjaunošana  

- Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana 

  

 

 

 

 

  

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/Druvienasskola 

 

Pieredzes stāsti, kafijas pauze 

11.10 
Dravnieki - 3”, 

Druvienas pagasts,  

SIA “AFREK” 
 

- Pulverkrāsošanas uzņēmuma izveide Gulbenes novada 

Druvienas pagastā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas: https://pulverkrasotava.lv/  

Pieredzes stāsts 

12.00 
Kafejnīca “Ozoli”, 

Lizums 
Pusdienas 

13.00 
Alkšņu iela 11, 

Gulbene 

SIA “BEGER” 

- ”Ēkas (garāžas) būvniecība” 

 
(uzbūvēta ēka (garāža) 621 m2 platībā, ar plašām pārdomātām 

telpām, kas sevī ietver atsevišķas remontzonas, kurās top 

individuāli konstruēta visa veida tehnika un tiek sniegti 

https://www.facebook.com/Druvienasskola
https://pulverkrasotava.lv/


diagnostikas, apkopes, pārbūves, remontpakalpojumi, ir  

diagnostikas līnija. 
Pieredzes stāsts 

14.00 

Bērzu iela 11, 

Stari, Daukstu 

pagasts  

Z/s “Pļavnieki” 

- “”Silver apple” sulu fabrika” 

 
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/zsplavnieki  

Pieredzes stāsts, degustācija  

15.00 

“Rubeņi”, Stāķi, 

Stradu pagasts, 

Gulbenes novads 

SIA “RWW” 
- Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA “RWW” uzņēmuma 

efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai; 

-  Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” 

konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma 

nodrošināšanai 

 

 

 

 

 

 
Vairāk informācijas: https://rubeniswoodwork.lv  

                                  https://www.facebook.com/rubeniswoodwork  

Pieredzes stāsts, saražotās sprodukcijas apskate 

16.00 
Brīvības iela 22, 

Gulbene 

SIA “Tālavas sidrs” 
- Sulu dzērienu apstrādes un pildīšanas iekārtu iegāde; 

 - Sulu spiešanas jaudu palielināšana 

 

 

 

 

 

 
Vairāk informācijas: www.talava.lv  

Pieredzes stāsts, degustācija 

18.00 

Kantes krogs , 

Miera iela 5, 

Gulbene 
Vakariņas  

19.15 

“Dīķsalas”, Stradu 

pagast, Gulbenes 

novads 

SIA “MG Island” 
- Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām 

 

 

  

 

 

 
Vairāk informācijas: www.diksalas.lv  

Pieredzes stāsts 
Naktsmītne (t.sk., brokastis) 

https://www.facebook.com/zsplavnieki
https://rubeniswoodwork.lv/
https://www.facebook.com/rubeniswoodwork
http://www.talava.lv/
http://www.diksalas.lv/
Krista Andersone-Krumina



Pieredzes apmaiņas programma 22.09.2021. 

9.00 
“Pakalnieši”, 

Stradu pagasts 

SIA  “Pakalnieši” 

- Siera ražošana mājas apstākļos- izaicinājumi un attīstības 

iespējas 
- Siera ražošanas attīstība Pakalniešos; 

- Siera ražošanas attīstība – 2; 

- Mājas siera ražošanas telpu paplašināšana 

 
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/pakalniesusiers  

Pieredzes stāsts, degustācija 

10.30 

“Lukstiņi”, 

Beļavas pagasts, 

Gulbenes novads 

Rolands Krevics 
-  Ieguldījumi ēkas pārbūvē ražošanas attīstībai saimniecībā  

“Lukstiņi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas: 

https://www.facebook.com/lukstinudrava  

Pieredzes stāsts, degustācija 

12.40 
Viesturu iela 16A, 

Gulbene 

SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
- Gulbenes depo ēkas pārbūve un viesu nama “Depo” 

infrastruktūras uzlabošana 

 
Vairāk informācijas: www.banitis.lv  

Pieredzes stāsts, pārsteigums 

13.40 

“Sonāte”, 

Stāmerienas pagasts, 

Gulbenes novads  

SIA “Sonāte” 
- “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve” 

 

 

 

 

 

 

 
Vairāk informācijas: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014739494796  
Pieredzes stāsts, pusdienas 

https://www.facebook.com/pakalniesusiers
https://www.facebook.com/lukstinudrava
http://www.banitis.lv/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014739494796


15.00 

Stāmerienas pils. 

Vecstāmeriena, 

Stāmerienas pagasts 

Gulbenes novada pašvaldība  
- Stāmerienas pils balkona pārbūve  

 
 

- Stāmerienas pils gaismas ceļā Automātiskās ārtelpas 

projekcijas sistēmas uzstādīšana  

  
 

Vairāk informācijas: www.gulbene.lv  

                                  https://www.facebook.com/stamerienapalace  

 

Pieredzes stāsti 

16.00 
“Mazkaipi”, 

Stāmerienas pagasts 

IK “Mazkaipi” 
- Maizes krāsns iegāde mājražošanas 

attīstībai IK Mazkaipi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieredzes stāsts, degustācija 

 

Dalības maksa 80,00 EUR personai. Dalības maksā ir iekļauts – diskusijas un pieredzes apmaiņa 

pie mājražotājiem un uzņēmumos, objektu apskate, satura un tehniskās norises izstrāde, uzturēšanās 

izmaksas (ēdināšanas izdevumi- divas pusdienas, vienas vakariņas, kafijas pauzes un degustācijas). 

 

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

Apskates objektu secība un vietas var mainīties!  

 

 

Informācija par īstenotajiem projektiem ir pieejama: https://www.sateka.lv/leader-2014-2020-

2/realizetie-projekti/  

 

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