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Kontaktbiržas dalībnieki 

“Vietējais ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam” 

Pārtikas ražotāji, naktsmītnes, ēdinātāji 

 

 8. novembris, 2018 

Kalnamuiža, Kandavas nov.  

 

 

 

 

 

 

Kontaktbiržas organizēta projekta ‘’Livonijas kulinārais ceļš” īstenots Interreg Estonia-Latvia 

programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. 

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par 

tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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Anda Šīmane 

NORNIEKI, SIA 

Tel: 29123501 

E-pasts: anda.simane@gmail.com 

Web: strausuferma.com 

 

Darbības joma: strausu un kazu ferma, ka paralēli ir tūrisma objekts un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējs 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Grupu ēdināšana un individuālie pasūtījumi a la carte 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

strausu un kazu gaļa, strausu gaļas produkti (konservi, mērces, desas, kupāti, pastētes), 

strausu tauki un tauku krēms, rotas no strausu spalvām 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

mainīgs 

 

 

Inese Šinta 

Dārzkopības institūts, Pētera Upīša piemiņas muzejs 

Tel: 26408655 

E-pasts: inese.sinta@llu.lv 

Web: www.darzkopibasinstituts.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Tūrisma pakalpojumu sniedzējs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Jaunu produktu izstrāde no augļiem un dārzeņiem 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Eksperimentālā ražošana 



 

4 
 

Vineta Grīnberga 

mājražotājs 

Tel: 28325370 

E-pasts: vinetta.ekosveces@inbox.lv 

Web: vinettaekosveces.wordpress.com 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, sveces 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

pļavas augu eliksīri, sojas vaska sveces, radošās darbnīcas 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

šogad pirmais gads 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

pļavas augu eliksīrus izmanto veselības uzlabošanai un dažus no tiem kā saldu mērci, 

krāsainu piedevu vai interesantu garšu pie saldējuma, augļiem, saldēdieniem, konditorijas 

izstrādājumos u.c. 

 

 

Egita Sudakova 

IK Egita Sudakova 

Tel: 29279461 

E-pasts: segita@apollo.lv 

Web: www.abolucipsi.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

āboli, sulas,  kaltēti āboli, āboli čipsi, sukādes 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

āboli- 30t, sulas 5 t, kaltējumi 150 kg 
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Aivars Ošenieks 

BIO z/s Ošenieki 

Tel: 28775254 

E-pasts: osenieks.aivars55@inbox.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus, Pašsaražotās produkcijas pārstrāde - tirzniecība 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš pasūtot) 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

BIO dārzeņus - kartupeļus, burkānus, kāpostus, kāļus, melnos rutkus, tomātus, gurķus, 

zirņus, ķirbjus, kabačus, pupas, sīpolus, ķiplokus, salātus, sīpollokus, redīsus    

 BIO garšvielas - puravus, selerijas, timiānu, baziliku, rozmarīnu, piparmētras, pētersīļus, 

dilles 

 BIO ogas -  melones, arbūzus, zemenes, avenes vasaras, avenes rudens, cidonijas, 

upenes, plūmes, ķiršus, ābolus, bumbierus. 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Pēc iepriekšēja  pieprasījuma, pašu vajadzībām, veikalam, tirgumiem un nedaudz vairāk. 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Esam BIO sertificēta saimniecība jau 11 gadus, ar katru gadu produkcijas daudzums un 

dažādība tiek palielināta jo pieaug pieprasījums. Mums ir pašiem atvērta sava tirgotava 

Tukums -Kuldīgas šosejas malā 1.5 km aiz Grenčiem uz Kuldīgas pusi. Daudzi pircēji paši 

brauc uz saimniecību pēc svaigas produkcijas jo ir eksplozīva iespēja pašiem paņemt 

svaigu, augošu to produktu no ražotnes ko vēlas. Līdz šim esam audzējuši tīršķirnes 

produkciju jo tai ir specifiska garša, smarža (aromāts), bet īss realizācijas laiks. Neiztirgotos 

produktus paši mājas apstākļos pārstrādājam dažādos konservējumos, ko labprāt pircēji 

iegādājās rudens un ziemas mēnešos mūsu saimniecības tirgotavā.
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IVETA CELKARTE 

IK "OSKARS CELKARTS" (Zvejnieku sēta "Dieniņas) 

Tel: 26676283 

E-pasts: ivetaunoskars@inbox.lv 

Web: www.dieninas.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot) 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Visi produkti tiek ražoti bez mākslīgiem konservantiem. Ap 20 veidu dažāda zivju kulinārijas 

produkti, no vietējām un okeāna zivīm. Kā arī karsti un auksti  kūpinātas zivis. 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Daudzumi atkarīgi no pieprasījuma un sezonas...pēc vajadzības.. 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Vēlos atrast jaunus klientus, produktu realizācijai. 

 

 

Ginta Vēvere 

Tel: 25961490 

E-pasts: gintapop@inbox.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs
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Igoris Malinauskas 

SIA Malinauskas & Co 

Tel: 29971777 

E-pasts: info@wildduck.lv 

Web: www.wildduck.lv, www.hotelkekava.lv, www.pirtslici.lv, www.kekavaszoo.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

gaļa, olas, putnu gaļa, dārzeņi un augļi; cūkas, kā arī trušu gaļa 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

savām vajadzībām, dārzeņi un marinējumi, kā arī ogas. 

 

 

Sanija Ciekale 

IK SMUK' DĀVAN' 

Tel: 26818929 

E-pasts: sanija.ciekale@inbox.lv 

Web: https://www.facebook.com/SmukDavan 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Vietējo ogu čatnijus, garšvielu maisījumus, augu sīrupus. 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Lai to labāko, ko daba sniedz, gardās vērtībās pārvērstu, tiek SMUK' DĀVAN' veltes radītas. 

No mūsu bagātīgajām pļavām un mežiem, no pašmāju saimniecības un vietējo ģimeņu 
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augļu dārziem viss nācis. Varenās ogu mērcītes, spēcinošie augu sīrupi un neredzēti 

garšaugu maisījumi gardai veselībai, lai lietojot tos siltums un sirsnība raisītos. 

Laima Jurgenberga 

SIA Ziedkalni 

Tel: 29417229 

E-pasts: sia.ziedkalni@gmail.com 

Web: Ziedkalni.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot) 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Medus un tomāti 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Medus- 500kg , tomāti - 400kg 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Ir ziedu, viršu,  griķu medus,  medus ar valriekstiem, kas aug mūsu dārzā. Tomāti no jūlija 

līdz novembrim. Sarkani,  dzelteni un čeri tomāti. Nedaudz arī paprika un čilli. 

 

 

Uldis Baķis 

lauku sēta "Kurpnieki' 

E-pasts: zigmars.bakis@gmail.com 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 
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Andris Vjaksa 

zs Garikas 

Tel: 29134122 

E-pasts: info @garikas.lv 

Web: www.garikas.lv 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs, Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

svaigas  šitaki sēnes, kaltētas šitaki sēnes,šitaki sēņu pulveris 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

produkts ražots vasaras laikā, apm. 2000 kg 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

produkts tiek lietots arī veselības vajadzībām 

 

Zanda Brālīte 

Dzērveņu audzētāju zemnieku saimniecība "Piesaule" 

Tel: 26440154 

E-pasts: lielogas@inbox.lv 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Svaigas un saldētas lielogu dzērveņu ogas. Dzērveņu kompots, marmelāde (gatavota no 

caurberztu ogu masas nevis no sīrupa, kas paliek pāri ražojot sukādes!), 100% sula 

(pasterizēta un nepasterizēta), ogu pulveris, sīrups utml 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Katrs produkts tiek saražots tādā daudzumā un piegādāts laikā, kā iepriekš noslēgts 

vienošanās līgumā par produkcijas piegādi 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 
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Produktu pagatavošanā izmantotas tikai Latvijā audzētas lielogu dzērvenes, izmantojot 

bioloģisko audzēšanas metodi 

Andris Krogzems 

KROGZEME SIA 

Tel: 29255443 

E-pasts: andris@krogzeme.lv 

Web: www.krogzeme.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Bioloģiskas upeņu ogas, Bioloģiskas smiltsērkšķu ogas, 100% NFC bioloģiska upeņu sula, 

100% NFC bioloģiska smiltsērkšķu sula 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Bio upeņu ogas - 40 tonnas/gadā, Bio smiltsērkšķu ogas - 8 tonnas/gadā, Bio upeņu sula - 5 

tonnas/gadā, Bio smiltsērkšķu sula - 5 tonnas/gadā 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Vēlamies atrast pastāvīgus pircējus visa gada garumā mūsu produkcijai 

 

 

Evita Roze 

SIA AGUZ 

Tel: 23777170 

E-pasts: info@aguz.lv 

Web: www.aguz.lv 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

100% riekstu sviesti (bez sāls cukura un citām piedevām). Mandeļu, indijas, lazdu, mix un 

zemesriekstu krēmi. Mandeļu krēmi ar medu un ingveru un avenēm 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

500kg mēn 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 
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Mandeļu, indijas, lazdu, mix un zemesriekstu krēmi. Mandeļu krēmi ar medu un ingveru un 

avenēm 

LIENA MUCENIECE 

"Lienas Medus" 

Tel: 22338082 

E-pasts: lm@lienasmedus.lv 

Web: lienasmedus.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

dažāda veida medi, medus maisījumi ar tējām un garšvielām,bioloģikie 

dārzeņi,zaļumi,augļi,ogas 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Medus 2t,Kartupeļi10t,ķirbji 5t,āboli 3t,tomāti 2t 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

"Lienas Medus" un "Lienas dārziņa" produkti tiek ražoti ar īpašu atbildību,kvalitāti , mīlestību  

un saudzību pret vidi un dabu. Saimniecība sadarbībā ar Latvijas Dārzkopības institūtu  līdz 

2022.gadam piedalās pētniecībā. 

 

 

 

Alla Bečere 

ReinisB 

Tel: 29219491 

E-pasts: reinazivis@inbox.lv 

Web: www.reinazivis.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

kūpinātas zivis 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

apmeram 100kg ,no katras zivs sugas 
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Agita Pētersone 

Ievlejas 

Tel: 29124128 

E-pasts: ievlejasagita@inbox.lv 

Web: https://www.facebook.com/ievlejasmaize/ 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

rudzu saldsskābā maize, maize ar sēklām,pašu gatavotām burk.sukādēm,ar žāv.augļiemun 

ar zirņiem. 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Vasaras sezonā apm.250 gab.mēnesī , ziemā uz pusi mazāk. 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Maize cepta no īsto rudzu miltiem (ne no hibrīdrudziem),jo labība ir audzēta pašu 

saimniecībā. Biologiski tīrs veseligs produkts. 



 

13 
 

 

 

Benita Virta 

Z/S  Rubuļi 

Tel: 26407759 

E-pasts: rubuli@inbox.lv  

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Kūpinājumi un gaļas iztrādājumi no pašu audzētām cūkām 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Cik ir pieprasījums 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Ražojam desas, kūpinājumus un gaļas izstrādājumus  tikai un vienīgi no gaļas, kurai 

pievienotas klāt garšvielas, no 1 kg izejvielas iznāk  vidēji - 0.7- 0.8 kg gatavās produkcijas. 

Kūpinām tikai ar alkšņa malku 

 

 

Evija Kopstāle 

SIA EVI&JO 

Tel: 29119051 

E-pasts: evija@lrp.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Augļu- ogu ievārījumi, dārzeņu marinējumi, mērces, kompoti, augļu- ogu vīni, Liķieri, vīnu 

destilāti. 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

ievārījumi -2000burkas., kompoti -1000 burkas, marinējumi-12000 burkas, augļu ogi vīni ~ 

15 000 pudeles, liķieri ~2000 pudeles (400 l), destilāti -līdz 500 pdeles (100 l) 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 
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Atrast jaunus pircējus.
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Aivo Krūmiņš 

SIA Green Hive 

Tel: 20365187 

E-pasts: info@filiale.lv 

Web: greenhive.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Medus ''Lavanda'', Medus ''Čili'', Medus ''Piparmētra'', Medus ''Kanēlis'', Medus ''Šokolāde'', 

Medus ''Dzērvene'', Medus ''Pīlādzis'', Medus ''Upene ar ingveru''. Ogas medū ar Bišu maizi, 

Zelta ogas medū ar bišu maizi. Medus sīrupi (auksti spiestas sula ar medu) - dzērvene, 

Mellene, Brūklene, Upene, Cidonija, Pīlādzis, Upene, Upene ar ingveru, Smiltsērkšķis. 

Auksti spiestas sulas - Smiltsērkšķu, Dzērveņu, Melleņu/cidoniju, Brūkleņu, Upeņu, Cidoniju. 

Paķer padzeries - Nektāri ar medu - Dzērveņu nektārs, Smiltsērkšķu nektārs, Upeņu 

nektārs, Melleņu nektārs, brūkleņu nektārs, Augļu nektārs. Dažādi dāvanu komplekti. 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Neierobežotā daudzumā, ražojam atkarībā no pasūtījuma, varam saražot praktiski jebkuru 

daudzumu uz pasūtījuma. 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Esam biškopības uzņēmums ar medus un ogu pārstrādi, ar zaļi domājošu vīziju. 
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Ervins Labanovskis 

SIA kainaiži 

Tel: 29199982 

E-pasts: ervins.labanovskis@gmail.com 

Web: birzi.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Dzirkstoša bērzu sula BIRZĪ, sīrupi, kā piedevas ēdieniem ( bērzu, kļavu, ābolu sulu sīrupi, 

vīgriežu, ceriņu, pieneņu ziedu sīrupi) 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

15 000 pudeles sulas un ap 300 litri sīrupa 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Dzirkstoša bērzu sula ir kā bezalkoholisks, veselīgs dzirkstošs dzēriens tiem, kas nelieto 

alkoholu. Sīrupi savukārt ir kā piedevas, mērces pie salātiem, gaļas, zivs, kā arī pankūkām 

 

 

Juris, Lidija Lubāni 

zs Juri 

Tel: 29182355 

E-pasts: zsjuri@gmail.com 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

dažādi svaigie sieri 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

1 veclaiku, 2 mūslaiku, 2 "eiropas" sieri
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Līga Marcinkoniene 

SIA Līcīši Ltd 

Tel: 29322860 

E-pasts: licisimeister@gmail.com 

Web: www.licisi.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Dažādi kazas sieri, kazas piens, tējas (melisa, liepziedi, maisījumi). 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Daudzums atkarīgs no siera veida. Fettas siers ir praktiski pieejams visu gadu, mīkstais 

kazas siers nav pieejams janvārī. 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Mūsu produkciju visvairāk lieto bērni, alerģiski cilvēki, tie, kuriem ir dažādas kuņģa 

problēmas utml. Produkti ir iegūti no bioloģiskās lauksaimniecības un arī pārstrāde ir 

sertificēta. Kazas pienam ir zaļās karotītes sertifikāts. 

 

 

Juris Lastovskis, Inga Lastovska 

z/s ''Bērziņi'' 

Tel: 29471655 

E-pasts: jurislastovskis@inbox.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Maize,kartupeļi un dārzeņi 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

cepam pārsvarā saldskābmaizi no mantotās receptes



 

18 
 

 

Ivs Valdzers, Ivanda Valdzere 

Z/S Cukuriņi 

Tel: 29286437 

E-pasts: ivs@valdzers.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Mums ir smiltsērkšķu dārzs un mūsu produkts ir oga. 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Smiltsērkšķu sula, smiltērkšķu eļļa 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Sulu varam saražot pēc pieprasījuma neierobežoti, eļļa bāzēta uz  saulespuķu eļļas- šobrīd 

piejami ~ 100L, ir nelielas izejmateriālu rezerves. 100% sm eļļa ~ 3L. 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Smiltsērkšķi ir ļoti vērtīgs organisma apgādātājs ar dabiskajiem vitamīniem,  jo ogas satur praktiski 

visus dabā esošos vitamīnus. Šo augļu regulāra lietošana uzturā būtiski palīdz papildināt organisma 

vitamīnu krājumus. Atšķirībā no citu augu augļiem, smiltsērkšķu augļu mīkstums satur līdz 8% eļļas, 

tādēļ sula vienmēr noslāņojas. 

Sula- Nepasterizēta, Saldēta, Spiesta ar biezsulas spiedi. Piedāvāsim 100% sulu, saldinātu ( cukurs 

10%), smiltsēkšķu ķirbju sulu un smiltsēkšķu vājsulu, kas atdalīta ražošanas procesā, pielietojama 

piemēram gaļas marinēšanai. 

Smiltsērkšķu eļļa (bāzēta uz saulespuķu eļļas) 

Veselībai: Stiprina imunitāti, piemīt sāpju remdinošas, antibakteriālas un dziedinošas īpašības. 

Izmanto gremošanas sistēmas ārstniecībā, kā arī ādas un elpošanas ceļu gļotādas bojājumu 

dziedēšanai. 

Kosmētikā: Var izmantot jutīgas, viegli iekaisušas ādas kopšanai, ādas novecošanās procesu 

kavēšanai un tās atveseļošanai. Dabīgie antioksidanti un svarīgākās taukskābes palīdz novērst 

kaitējumu, ko rada saules radiācija, samazina ādas iekaisumus, veicina dabīgos tonizējošos 

procesus, minimizē ilgstošas saules iedarbības rezultātus – grumbas, ādas sausumu, pigmentācijas 

plankumus. 

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, kā arī konditorejas izstrādājumiem. 

 Nākotnē- Z/S Cukuriņi atrodas Talsu novada, Laidzes pagasta, Miegūzes ciemā, mājas- Cukuriņi. 

Dzīvojamā māja  celta 19 gs. beigās un ir viena no Miegūzes muižas kompleksa ēkām. Atjaunojām to 

2006. gadā, arhitekte- Diāna Zalāne. Pagasta vadība mūs uzrunājusi vairākkārt, esam piedalījušies 

konkursos gan kā  sakoptākā lauku sēta, šogad kā darbīgākā saimniecība. Kā rezultātā, šovasar  

mūs apmeklējušas vairākas tūristu grupas.  
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Plānojam ierīkot prezentāciju un degustāciju telpas. Atvērt saimniecību lauku tūrismam. Paplašināt 

smiltēkšķu produktu klāstu. 

Ingūna Bedikere 

Z/S Dižbajāri 

Tel: 28882777 

E-pasts: dzivesgriba@inbox.lv 

Web: https://www.facebook.com/zemnieku.saimnieciba.dizbajari/ 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Ogas ( zemenes, avenes, upenes, jāñogas, mellenes, cidonijas, smiltsērkški, ) gurki, tomāti, 

lociñi, kiploki, załumi, kirbji . Ābolu sulas, upeñu sīrups, kañepju sviests. 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Zemenes- 15 t, avenes 0.5 t, utt. 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Audzējam biologiski. Izvēlētas gardākās škirnes, interese realizēt labu produkciju un sakārtot 

Latvijas tirgu. Esmu pat iesaistījusies politiskajā partijā, un izstrādājusi programmu 

lauksaimniekiem. 

 

 

Zigrīda Manteja 

Z/S Turaidas 

Tel: 29649900 

E-pasts: zmanteja@INBX.LV 

Web: Manteja.lv 

 

Darbības joma: Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Tējas medus ekskursija vadība. 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

tēja medus 
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Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Bio produkts 

Ilze Riteniece 

Cīruļi zs 

Tel: 29299030 

E-pasts: riteniece@tvnet.lv 

Web: ciruli.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, vīna ražošana 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

mājas vīns 

 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

līdz 1000 l vīna gadā 

 

 

Faimja Turlaja 

Arendoles muiža 

Tel: 29421413 

E-pasts: faimja@gmail.com 

Web: https://www.facebook.com/arendole 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 
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Kaspars Bramanis 

Atpūtas komplekss Turbas 

Tel: 26355554 

E-pasts: turbas@turbas.lv 

Web: turbas.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Interese par kazas sieriem, k'upin'atiem sieriem. Svaigas ogas un augli 

 

 

Māra Zemdega 

SIA "Viesu nams "Mauriņi" " 

Tel: 29208640 

E-pasts: viesu.nams.maurini@inbox.lv 

Web: www.viss.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus, izbraukumi u.c. ēdināšana 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

īsti ražotājs neesmu, tomēr mums ir ap 80 šķirņu ievārījumu, mūsu atpazīstamības produkts 

- brendija kūka 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

aptuveni 1000 burciņas pa 200g
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Aldis Melgalvis, Ilze Melgalve 

Berķenes muiža 

Tel: 29228580, 29252565 

E-pasts: berkenesmuiza@gmail.com 

Web: www.berkenesmuiza.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot) 

 

 

Valda Upeniece 

Brīvdienu mājas Ozolkalns 

Tel: 26415051 

E-pasts: ginvalda50@inbox.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Pēc klienta vēlmēm .. mājas garšu.. 

 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Dārzeņi,gaļa, piena produkti. 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Daudz,ko neapēd cilvēki,apēd lopiņi..neesmu svērusi! 
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Inga Trumsiņa 

Hotel Virkas muiža SIA 

Tel: 28657664 

E-pasts: inga.trumsina@apollo.lv 

Web: www.hotelvirka.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), kafijas pauzes 

 

 

ANDRIS KUDLĀNS, JURINA BERGA 

SIA "Baltijas Moteļu Grupa" 

Tel: 29496319, 29251290 

E-pasts: motelisbrencis@inbox.lv 

Web: www.motelbrencis.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis
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Ginta Virkena 

SIA "LA Valgums" 

Tel: 29414022 

E-pasts: info@valgumapasaule.lv 

Web: www.valgumapasaule.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 

 

 

Marita Lapa 

SIA Īpašuma Apsaimniekošanas Organizācija 

Tel: 29216404 

E-pasts: info@hotelvecupe.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 
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Rolands Cakuls, Gunita Cakule, Juris Cakuls 

SIA Aglonas Cakuli 

Tel: 29333422, 26348851, 29275701 

E-pasts: aglonasalpi@gmail.com 

Web: aglonascakuli.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

 

Zane Ulmane 

SIA Četerlejas 

Tel: 29545201 

E-pasts: zane.ulmane1@gmail.com 

Web: naturehouselatvia.com 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš pasūtot)
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Daniel Jahn 

SIA Kukšu-muiža 

Tel: 29205188 

E-pasts: kuksumuiza@gmail.com 

Web: www.kuksumuiza.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 

 

 

Aiva Hofmane 

Sia Kurzemes Saime 

Tel: 26955604 

E-pasts: hofmane.aiva@gmail.com 

Web: www.rezidencekurzeme.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus
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Viviāna Zipa 

Springšļu dzirnavas 

Tel: 22009017 

E-pasts: springhotel@online.lv 

Web: ligatnesdzirnavas.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis 

 

 

Jānis Strazdiņš, Inesis Horitončuks 

Uzvara-Lauks Sia (Atpūtas komplekss MIĶELIS) 

Tel: 29104736, 27070871 

E-pasts: janis.strazdins@mikelis.lv 

Web: www.mikelis.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš 
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Guntars Seilis, Solvita Seile 

Viesnīca "Raibie logi" 

Tel: 26195290, 29123903 

E-pasts: guntarsseilis@gmail.com 

Web: www.raibielogi.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

 

Dzintra Jurjāne 

Viesnīca Rēderi 

Tel: 29238929 

E-pasts: hotelrederi@inbox.lv 

Web: www.hotelrederi.lv 

 

Darbības joma: Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodzi krodziņš 
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Sandra Aigare 

Rucavas tradīciju klubs 

Tel: 26814051 

E-pasts: sandra.rtkc@inbox.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Pārtikas produktu ražotājs, Ēšanas laikā sniedzam tradicionālās kultūras programmu 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Rucavas baltais sviests 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Pagaidām tikai gadatirgus  vajadzībām, un uz pasūtījuma, piezvanot pa tel. un iepriekš 

sarunājot. Vienā reizē max daudzums ir 30 kārbiņas ( 0.2 kg) 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Rucavas baltais sviests senāk bijis ikdienas ēdiens. Labi garšo pie vārītiem kartupeļiem, 

pieēdot siļķi un piedzerot rūgušpienu vai Kurzemes skābputru. Mūsdienās ļoti iecienīts 

pasākumos, kur pulcējas daudz ļaužu - dodam Rucavas balto sviestu, uzliktu uz rupjmaizes 

rieciena. Rucavas baltais sviests atšķiras no parastā sviesta ar tauku % ( Rucavas baltajam 

sviestam t.i.  39 -41%), tas izskaidrojams ar to, ka gatavošanas gaitā gandrīz sakultu 

sviestu, sildot maisa, tādējādi izmainot konsistenci un būtībā: neļaujot paniņām atdalīties jeb 

tās tiek savāktas atpakaļ - sviests kļūst spīdīgs, krēmveidīgs, un beigās tiek pievienots 

rūgušpiens: uz 1l krējuma ~ 500 -600 ml vājpiena rūgušpiena. Šī iemesla dēļ ir problēmas ar 

ilgstošu uzglabāšanu. Pie zemākas t (ledusskapja) sviests maina struktūru - kļūst 

drupenāks. Iesakām uzglabāt pāris dienas vēsā vietā. Lai sviests saglabātu kulšanas laika t, 

liekam kārbiņās, ko apņemam ar foliju. 
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Ivo Immermanis 

"Tēviņi" SIA 

Tel: 29106705 

E-pasts: ivoimmermanis@gmail.com 

Web: www.tevinumajasvins.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Vīns un pārējie alkoholoiskie dzērieni 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

5000 litri 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Kvalitatīvs produkts Latvijas garšas baudītājiem 

 

 

Antra Gaisa 

IK Antras Gaisas Kangari 

Tel: 29416000 

E-pasts: antra.gaisa@inbox.lv 

Web: kangari.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Ābolu, plūškoku sula, sīrupi, ievārījumi, čatniji, žāvēti augļi, tējas 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

Apjomi nelieli 
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Baiba Circene 

Kroņstrauts SIA 

Tel: 29470405 

E-pasts: info@sabilessidrs.lv 

Web: www.sabilessidrs.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Pārtikas produktu ražotājs 

 Produkcija, kas tiek ražota manā saimniecībā (lūgums uzskaitīt visu saimniecībā ražoto 
pārtikas produkciju):  

Sabiles Sidrs 

 
 Daudzums, kādā katrs produkts tiek saražots (t.sk. atkarībā no sezonas):  

30-50 tūkst. pudeļu 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Sabiles Sidrs ir atsavaidzinošs, dzirkstošs viegli alkoholisks dzēriens, ražots no Latvijā 

augušiem āboliem. Piemērots gan svētku galdam, gan ikdienišķām reizēm. 

 

 

Edgars Vizulis 

AS Skrundas muiža 

Tel: 29528430 

E-pasts: edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv 

Web: https://skrundasmuiza.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 
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Sanita Ozolniece, Vita Zimerte 

Sia "Jaunmoku pils" 

Tel: +371 63107125, +371 26187442 

E-pasts: sanitaozolniece@inbox.lv, v.zimerte@lvm.lv 

Web: www.jaunmokupils.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, Muzejs 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 

 

 

Roberts Šilings 

Tūrisma komplekss MEŽA SALAS 

Tel: 29122133 

E-pasts: info@mezasalas.lv 

Web: www.mezasalas.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus, Lielu pasākumu (sporta spēles) ēdināšana 
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Sarma Mateika 

Būvserviss Roja, sia viesnīca Mare 

Tel: 29169490 

E-pasts: viesnicamare@inbox.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus. Būvniecība, tirdzniecība. 

 

 

Roberts 

Laumu Parks 

Tel: 2947731 

E-pasts: Riekstiņš 

Web: www.laumas.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus
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Pēteris Cimoška 

Pilsbergi 

Tel: 27711155 

E-pasts: info@pilsbergi.lv 

Web: www.pilsbergi.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 

 

 

Ilze Djačuka 

Rožmalas 

Tel: 29727313 

E-pasts: info@rozmalas.lv 

Web: www.rozmalas.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 
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Gunta Rozenberga 

SIA LETS ENJOY 

Tel: 29158821 

E-pasts: laimesligzda@inbox.lv 

Web: www.garditev.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus, klājam galdus arī izbraukumā 

 

 

 

Agnese Grundmane, Jānis Grundmanis 

SIA "Pilskrogs" 

Tel: 29184721 

E-pasts: pilskrogs@inbox.lv 

Web: www.edolespils.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

Komentārs/īss apraksts par jūsu ražoto produkciju/interesi kontaktbiržā: 

Iepazīties ar vietējiem pārtikas produktu ražotājiem
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Anastasija Ginčevska 

SIA GrantiniCamp 

Tel: 29888795 

E-pasts: restorans@grantinicamp.lv 

Web: www.grantinicamp.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 

 

 

Anna Olekša, Guntars Kromāns 

SIA Liepājas virziens 

Tel: +37129124063 

E-pasts: anna@irbeni.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, 

Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus
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Kristine Donga, Sandra Vanadziņa 

SIA Radi 

Tel: 29538230, 29538230 

E-pasts: radi@radi.lv 

Web: www.radi.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.), 

Naktsmītne, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

 

Vita Šķiņķe, Vineta Mežaraupe 

SIA "Viesu Līči" 

Tel: 29193192 

E-pasts: lici@lici.lv 

Web: lici.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.) 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš 
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Baiba Smilga 

Biedrība "Vesels pilsētā un laukos" 

Tel: 29426705 

E-pasts: braslaskrogs@inbox.lv 

Web: straupestirdzins.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.) 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

 

Dace Artemenkova 

Igates pils 

Tel: 25746889 

E-pasts: dace@igatespils.lv 

Web: www.igatespils.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.) 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kas piedāvā brokastis, Naktsmītne, kas piedāvā vakariņas (t. sk. iepriekš 

pasūtot), Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku 

galdus 
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Dace Dinsdorfa 

SIA "Antila", restorāns Neptūns 

Tel: 26189261 

E-pasts: dace@restoransneptuns.lv 

Web: www.restoransneptuns.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.) 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 

 

Rita Bobkova, Ludmila Mickeviča 

SIA "Pūteļi" 

Tel: 29255010 

E-pasts: puteli50@gmail.com 

Web: www.puteli.lv 

 

Darbības joma: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs (restorāns, kafejnīca, krodziņš u.c.) 

 Kādus ēdināšanas pakalpojumus piedāvā jūsu uzņēmums:  

Naktsmītne, kurā darbojas kafejnīca/restorāns/krodziņš, Ēdinātājs, kas klāj svētku galdus 

 


