Vietējo rīcības grupu – “No Salacas līdz Rūjai”, Vidzemes lauku
partnerības "Brasla" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” («
Fleštingera grēda«) starptautiskās sadarbības projekta
“Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās
vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un
Vācijā darbības teritorijās"

Projekta noslēguma konference
Norises laiks:
2021. gada 3. septembris
1. Pl. 8.30 izbraukšana no Valmieras (pilsētas centrālais stāvlaukums pie Kultūras
nama)
Pl. 9.15 – 10.45 ierašanās saimniecībā “Līveni”, Rencēnu pag. Koordinātas:
57.719084, 25.524940
Konferences pirmās aktivitātes tēma: “Plūškoks – piemērots kultūraugs
audzēšanai transformētās zemju platībās.Plūškoku audzēšanas pieredze, šķirņu
izvēle atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Produktu dažādība un ogu pārstrādes
paņēmieni.” Aktivitāšu vadītājs Raimonds Indrāns – plūškoku audzētājs un Māris
Narvils, LLKC dārkopības konsultants.
Produktu degustācija un vērtējums.
Pl. 12.00 – 12.45 Pusdienu pauze. Kafejnīca”Jaunā Rauna”, Rīgas iela 2A,
Rauna, Raunas pagasts, LV-4131

2. Pl. 13.00 – 14.00 ierašanās Raunā, Jaunatnes 6, Raunas pagasts, LV-4131
"Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. salmu
paneļu izmantošana būvniecībā, montēšanas un apdares paņēmieni.
Salmu paneļu būves apmeklējums: Jaunatnes iela 6, Rauna, Raunas pag.
.Aktivitāšu vadītāji: Justīne Buliņa( salmu paneļu mājas īpašniece), Jānis Saulītis,
SIA “STP Seno tehnoloģiju parks” īpašnieks.
3. Pl. 14.45 ierašanās Rāķu purvā. SIA “Klasmann-Deilmann Latvia” objektu
apmeklējums. Brauciens ar kūdras ieguves vagoniņu un iepazīšanās ar kūdras
ieguves procesu; purva takas apskate ar iespēju iepazīties ar kūdras purva
biotopu, skata torņa apmeklējums.
Tēmas: ”Izstrādāto purvu teritoriju izmantošanas iespējas” un "Restore"
instrumenta (datu atlase) un pielietojums”,LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes doktore Inese Silamiķele.
“Degradēto kūdrāju novērtējums un kartēšana”, LU doktore Laimdota Kalniņa
4. Projekta noslēguma uzruna un pateicība sadarbības partneriem.

Diskusijas un kafijas pauze.
Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākuma dalībniekiem
jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai –
personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19
tests, un tas ir negatīvs.
Dalībai pasākumā pieteikties līdz 1. septembrim – e-pastā: salacaruja@gmail.com,
tel. 22844230, 29188612
DALĪBNIEKU SKAITS IEROBEŽOTS.
Visi pasākumi norisināsies ārpus telpām, lūgums nodrošināties ar laikapstākļiem
atbilstošu apģērbu un ūdens necaurlaidīgiem apaviem.
Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes
vajadzībām.

