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Izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums 

Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā 

“IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS” 

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” piedāvā izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu 

“IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”, kurā iekļauta ciemošanās pie Pārgaujas un Kocēnu 

novada vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem. 

Esam lepni par projektu īstenotāju un teritorijas aktīvo darītāju veikumiem, prieks par viņu 

neatlaidību, radošumu un vēlmi sevi pilnveidot, uzlabojot dzīves kvalitāti, tāpēc aicinām kaimiņu 

partnerības teritorijas dalībniekus, projektu īstenotājus, vietējos uzņēmējus un citus interesentus 

iepazīties ar mūsu puses aktīvo darītāju īstenotām iecerēm. 

 

9:30 – 10:30 Straupes Zirgu pasts, “Vecpasts”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads 

Atjaunotajā Straupes Zirgu pasta kompleksā īstenoti divi 

LEADER projekti iekšpagalma rekonstrukcija pakalpojumu 

pieejamībai, restaurēts vēsturiskais bruģis, uzstādītas automātiski 

atveramās durvis un nodrošināta piekļuve labierīcībām cilvēkiem 

ratiņkrēslos, otra projekta ietvaros nosiltināta jumta daļa, izveidots 

sanitārais mezgls un izbūvēta otrā stāva terases telpa. 

Vairāk: https://zirgupasts.lv/. 

Divas reizes mēnesī Straupes zirgu pastā notiek Straupes lauku 

labumu tirdziņš. 

Vairāk: http://straupestirdzins.lv/lv/. 

 

 

KAFIJAS PAUZE Straupes Zirgu pastā 

IK “Aijas Kūkas”, 16 gadu pieredzē veidojies ģimenes uzņēmums,  “Aizupes”, Plācis, Straupes 

pagasts, Pārgaujas novads 

Ar mīlestību par vietējo - No vienas tortes aizsācies skaists un 

gards ģimenes bizness, kura filozofija ir gatavot, izmantojot tieši 

vietējo ražotāju produkciju! 

Aijas Kūkas ir ģimenes uzņēmums, dibināts 2004.gadā. Pirmā 

kūka tika izcepta 90.gadā kādai draudzenei priekš dzimšanas dienas 

svinībām. Torte bija sākums - klienti nesa produktus, Aija cepa 

kūkas. Vēlāk, kad izejvielas jau bija vieglāk pieejamas, Aija 

pieņēma kūkas pēc pasūtījuma. 

No sākotnējiem trim kūku veidiem, šobrīd Aijas Kūku sortimentā ir 

vairāk nekā 20 kūku veidi, pīrādziņi, plātsmaizes, kliņģeri un mazie 

gardumi. Ģimenes uzņēmumu turpina Aijas meita Kitija. 

Īstenojot LEADER projektu, iegādāts kārtainās mīklas rullis, stacionārs, kas atvieglo roku darbu. 

Vairāk: https://www.aijaskukas.com/ un https://www.facebook.com/aijaskukas/. 

https://zirgupasts.lv/
http://straupestirdzins.lv/lv/
https://www.aijaskukas.com/
https://www.facebook.com/aijaskukas/
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10:40 –12:00 Lielstraupes pils, “Lielstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads 

Lielstraupes pils ir viena no viduslaiku 

pilīm Latvijā, kas ar pārbūvēm 

saglabājusies līdz mūsdienām. Tā ir 

vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā 

apvienota ar baznīcu. 

Pēc Otrā pasaules kara pils kompleksā 

atradās un darbojās Lielstraupes mašīnu traktoru stacijas pārvalde, bet kopš 1963. gada tur atradās 

medicīnas iestādes- Lielstraupes psihoneiroloģiskā slimnīca, kas vēlāk pārtapa par Straupes 

narkoloģisko slimnīcu, kura pastāvēja līdz pat 2018.gadam. 

Vairāk: http://www.tourism.straupe.lv/id130/lielstraupes-pils. 

12:10 –12:30 
Beķereja - veikals “Senā Hanza”, “Rožulejas”, Plācis, Straupes pagasts, 

Pārgaujas novads 

Veikalā “Senā Hanza” ir iespēja iegādāties tuvākā un tālākā 

apkaimē ražotu produkciju. Veikala plaukti tiek pildīti gan ar 

ikdienas ēdamlietām, gan kārumiem, gan arī vērtīgiem dabas 

produktiem veselībai. 

Lielākais gardums ir veikalu saimnieku pašu ceptā Rožkalnu mājas 

maize, kas cepta pēc sentēvu receptes bez ķīmiskām piedevām un 

uzlabotājiem, ar dabīgo ieraugu, no sakasnīša.  

Īstenojot LEADER projektu, veikta tirdzniecības ēkas fasādes vienkāršota renovācija.  

Vairāk: https://www.rozkalnumaize.lv/. 

13:00-13:40 
PUSDIENAS krodziņā “Mazais Ansis”, “Ansīši”,  Rubene, Kocēnu novads, 

Kocēnu pagasts 

Mazais Ansis atrodas restaurētā guļbūves ēkā, kuras mājīgais 

interjers ieturēts latviskām tradīcijām atbilstošā stilistikā – siltu 

noskaņu raisošais koka mēbeles, senatnīgi dekori, zemes toņos 

austas segas un paklāji.  

Vairāk: http://www.mazais-ansis.lv/. 

 

14:10-15:10 
Škirnes trušu saimniecība “Mežiņi”, “Mežiņi”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads 

Saimniecības pamatnodarbošanās ir dažādu šķirņu vaislas trušu audzēšana un 

tirdzniecība. Darbības dažādošanai piedāvā ekskursijas ģimenēm un grupām – trušu 

un dažādu mājputnu apskatei. Interesentiem tiek demonstrēts arī Angoras trušu 

vilnas ieguves un pārstrādes process. 

Īstenojot LEADER projektu, izveidota Angoru māja šķirnes dzīvnieku 

novietošanai.  

https://sites.google.com/valmraj.lv/turismskocenunovads/apskates-

objekti/saimniecības-un- ražošanas-uzņēmumi/šķirnes-trušu-saimniecība-mežiņi, 

https://trusitsmans.wordpress.com/ 

http://www.tourism.straupe.lv/id130/lielstraupes-pils
https://www.rozkalnumaize.lv/
http://www.mazais-ansis.lv/
https://sites.google.com/valmraj.lv/turismskocenunovads/apskates-objekti/saimniecības-un-
https://sites.google.com/valmraj.lv/turismskocenunovads/apskates-objekti/saimniecības-un-
https://sites.google.com/valmraj.lv/turismskocenunovads/apskates-objekti/saimniecÄ
https://sites.google.com/valmraj.lv/turismskocenunovads/apskates-objekti/saimniecÄ
https://trusitsmans.wordpress.com/
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15:30-17.30 Zilākalna ūdenstornis, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts 

Art deco stilā 1950. gadā būvētais Zilākalna ūdenstornis savulaik 

apgādāja ar ūdeni kūdras ražotni un ciematu. Pirms vairāk nekā 10 

gadiem tas beidza savu darbību un stāvēja bez pielietojuma līdz brīdim, 

kad Kocēnu novada dome iesaistījās Igaunijas - Latvijas programmas 

projektā "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un 

sagatavoja projekta pieteikumu Vidzemes lauku partnerības "Brasla" 

izsludinātajā LEADER projektu konkursā, lai piesaistītu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu tūrisma izziņas un 

novadpētniecības aktivitāšu īstenošanai Zilākalna ciemā. 

Kā jaunumu piedāvājam izbaudīt Kocēnu pašvaldības īstenoto LEADER projektu "Minies pa sliedēm", 

kas papildina jau iepriekš attīstītu “Zaļo velo ceļu projektu” ar šī projekta aktivitātēm, radot komplekso 

piedāvājumu, kas pieejams aktīvās atpūtas cienītājiem. Zilākalna ciemā uzstādīti četri sliežu velosipēdi, 

kurus vienlaicīgi var izmantot 16 dalībnieki. 

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/videoarmusdieniguelpuatdzimstzilakalnaudenstorni 

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/minpedaluspasliedemzilakalna 

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

Programmā var būt izmaiņas, atkarībā no aizņemtības konkrētos datumos. Tiks piedāvātas 

alternatīvas apskates vietas, visu iepriekš saskaņojot ar Jums. 

 

Kontaktinformācija: 

Liga@brasla.lv 

26137342 

 

 
 

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/videoarmusdieniguelpuatdzimstzilakalnaudenstorni
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