PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS
Maršruts: Gulbene-Ranka- Smiltene-Valmiera-Gulbene
Datums: 2019.gada 16.maijs
Izbraukšana: plkst. 8.00 no Ābeļu ielas 2, Gulbenē
Mērķauditorija: Gulbenes novada mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, pašnodarbinātas personas, interesenti
Pusdienas paredzētas Valmierā (vieta tiks precizēta)

SIA DABAS PRIEKS

8:30

"Tīrs Miers" veidotāji Baiba un Kalvis uzskata, ka kafija ir māksla un katra tasīte ir neatkārtojams mākslas darbs.
Dabas ieskauta, kafijas grauzdētava "Tīrs Miers" atrodas Rankā. Saimnieki piedāvā iespēju doties ceļojumā,
piedzīvojot kafijas stāstu smaržās, garšās un paliekošās zināšanās.

Adrese
Mājaslapa

Rankas pagasts, Gulbenes novads
http://www.tirsmiers.lv/

SIA INGO MUSLI

10:35

Idejas un produktu autore ir Inga Ērgle – aizrautīga kalnu riteņbraucēja, kuras ikdiena cieši saistīta ar uztur zinātnes
apgūšanu un pētīšanu. Konsultējoties ar Latvijas pārtikas tehnologiem un uztura speciālistiem, radās koncepts un
teorētiskā bāze augstvērtīgām, ikdienā ērti lietojamām uzkodām. Pēc daudziem eksperimentiem, Latvijā pieejamo
izejvielu izpētes tika radīts produkts, kas atbilda izvirzītajiem kritērijiem. Šobrīd pieejami trīs dažādu garšu produkti –
ar dzērvenēm, rabarberiem, plūmēm.

Adrese
Mājaslapa

Cēsu iela 16, Blome
www.ingomusli.lv/

PUSDIENAS KAFEJNĪCĀ “JAUNA SAULE”

SIA WUNDER LATVIA

12:30

13:40

Pilna servisa digitālā aģentūra. Uzņēmums ir profesionālu tīmekļa pakalpojumu sniedzējs, kas attīstīta klienta
biznesu ar digtālo risinājumu palīdzību. Wunder ir pārliecināti, ka nepārtraukta attīstība, lietotāju pieredzes izpēte
un Agile projektu vadības pieeja ir veiksmīga projekta pamatnosacījumi. Wunder komanda ir gandarīta, ka
darbinieki raksturo Wunder kā lielisku vietu, kur strādāt un augt. Wunder ir sava virtuālo apskāvienu sistēma
WunderHugs, kurā cits citam paužam atzinību par labi paveiktu darbu un ne tikai.

Adrese
Mājaslapa

L. Paegles 47, Valmiera, LV-4201
www.wunder.io/lv

ZS ZILŪŽI

15:00

Grasbergu saimniecība ''Zilūži'' ir ģimenes vērtība un lolojums, kas darbojas jau otrajā paaudzē. Sākotnēji, 1994. gadā
fermā bija 30 govis un saimniecība galvenokārt pienu saražoja savām vajadzībām, laikam ejot sāka piedāvāt pienu
arī piena pārstrādes cehiem.
2013. gadā, sākoties piena krīzei, bija jādomā veidi kā saglabāt saimniecību un fermu, tā Grasbergu ģimene paši
aizsāka piena pārstrādi, turklāt darot to pēc saviem kvalitātes standartiem, veidojot maksimāli dabīgus piena
produktus.
Šobrīd ferma ir izaugusi līdz 400 govīm un Z/S ''Zilūži'' savā produkciju klāstā piedāvā - pienu, kefīru, jogurtu, saldo
krējumu, krējumu, sviestu, biezpienu un saldējumu. Produktu radīšanā tiek izmantotas pašu saimnieku īpašās receptes.

Adrese
Mājaslapa

Z/S ''Zilūži'', Kocēnu novads, Bērzaines pagasts, LV-4208
www.grasbergs.lv/stasts

SIA WOODHEART

16:15

Progresīvs koka izstrādājumu ražotājs. SIA “Wood heart”specializējas mūsdienīga dizaina kvalitatīvu koka un koka –
alumīnija logu un koka durvju ražošanā, tirdzniecībā. Uzņēmums izstrādā mēbeļu projektus pēc klientu vēlmēm.
“Woodheart” katra lieta top unikāla. Par unikālu to padara ne tikai dizains un rūpīgi izvēlētie materiāli, bet arī īpašā
meistaru prasme un enerģija.

Adrese
Mājaslapa

Alejas iela 12/3, Valmiermuiža, Burtnieku nov., Valmieras pag., LV-4219
www.woodheart.lv/

SIA VALMIERMUIŽAS ALUS

16:45

Alus darītava
Iespēja nesteidzīgo alus brūvēšanu skatīt paša acīm, stāstnieku pavadībā. Viesošanās Valmiermuižā ļaus izzināt alus
baudīšanas smalkumus, nogaršot Valmiermuižas brūvējumus un iepazīt ēdienus, kurus vislabāk baudīt kopā ar alu.

www.valmiermuiza.lv

Adrese
Mājaslapa

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads, LV-4219
www.valmiermuiza.lv

*Pašvaldība nodrošina pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu, bezmaksas transporta pakalpojumus ne vairāk
kā 16 dalībniekiem mikroautobusā.
*Norādītajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Maršruts:
https://www.google.com/maps/dir/Gulbene+Municipality/Ranka,+Rankas+pagasts/C%C4%93su+iela+16,+Blome,+
Blomes+pagasts,+LV-4707/R%C4%ABgas+iela+10,+Valmiera,+LV-4201/Leona+Paegles+iela+47,+Valmiera,+LV4201/Zil%C5%AB%C5%BEi+,+ZS,+Zil%C5%AB%C5%BEi,+Koc%C4%93nu+novads,+B%C4%93rzaines+pagasts/Alejas+i
ela+12%2F3,+Valmiermui%C5%BEa,+Valmieras+pagasts/Dzirnavu+iela+2,+Valmiermui%C5%BEa,+Valmieras+pagas

ts,+LV4219/@57.4906508,25.1574576,10.5z/data=!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x46ea233201000337:0x300cfcd68f2fca0!
2m2!1d26.6452955!2d57.2155645!1m5!1m1!1s0x46ea2c26cf142c81:0x62358b0ad86a736f!2m2!1d26.184552!2
d57.21093!1m5!1m1!1s0x46ebc414faf429d5:0xc62e70e6f9a38a4f!2m2!1d25.7776037!2d57.4368377!1m5!1m1!
1s0x46ebec299d991dbf:0x391c8a6e4763a299!2m2!1d25.4209012!2d57.5386991!1m5!1m1!1s0x46ebee86f53b7
dcb:0x8a94075e30e17bdc!2m2!1d25.406926!2d57.5297909!1m5!1m1!1s0x46ebf47000000001:0x7cba2f4b09c1
038f!2m2!1d25.243935!2d57.5936672!1m5!1m1!1s0x46ebedb7499486cb:0xbef8d11113b53f12!2m2!1d25.4177
965!2d57.5662965!1m5!1m1!1s0x46ebec35096613d9:0xcefc5d928ba6db33!2m2!1d25.4311964!2d57.5558588!
3e0

