
LPKS “Kuldīgas labumi” 
 

 

Praktiskās apmācības seminārs  
 

 

10.00 – 11. 00 Seminārs – diskusija “LPKS “Kuldīgas labumi” un mājražotāju, 

amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības perspektīva” 

 

LPKS Kuldīgas labumi veikaliņš Pilsētas laukums 7A, Kuldīga 

 
 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi” ir dibināta 2014.gada 

19.februārī. Tās galvenais mērķis ir veicināt Kuldīgas novada mājražotājus un amatniekus, ražot un 

radīt preci ne tikai savam priekam, bet arī biznesam. 

Kooperatīva komandā ir 36 biedri, tādā veidā veidojot ļoti plašu piedāvāto preču sortimentu. Divu 

gada laikā esam testējuši, meklējuši un mēģinājuši saprast, kas ir tās lietas, ko mūsdienu latvietis 

labprāt iegādājās. 

Ar skatu nākotnē redzam, ka “Kuldīgas labumi”  kļūst par novērtētu, stabilu un ievērības cienīgu 

spēlētāju mazā un vidējā biznesa aprindās.  

2015.gada 16.jūlijā Kuldīgas labumi ir atvēruši savu veikaliņu pilsētas centrā, kur ir iespējams 

iegādāties mājražotāju produkciju.  

 

 

 

11.00 – 12.00 Seminārs – diskusija LPKS “Kuldīgas labumi” sadarbība ar vietējiem 

tūrisma uzņēmējiem. 

 

 
Sadarbība ar Kuldīgas aktīvās atpūtas centru un „Goldingen Train”, ekskursantu piesaistīšana un 

degustāciju organizēšana Kuldīgas labumi veikaliņā un Mārtiņsalā pie Ventas Rumbas  

Gastronomiskā tūrisma iespējas Kuldīgā. 



 

12.30 – 13.30 Seminārs – diskusija “Strausu audzēšanas iespējas Kurzemē, izaicinājumi 

un attīstības iespējas.  

SIA Alias Products, “Nornieki”, Snēpeles pag., Kuldīgas nov. 

 

 

Uzņēmums nodarbojas ar gliemežu un strausu gaļas produkcijas pārstrādi, recepšu izstrādi un 

produktu virzīšanu tirgū. SIA Alias Products niša ir delikatešu jeb ekskluzīvo gaļas gardumu 

ražošana. Tās apjoms ir no pieciem līdz septiņiem putniem mēnesī. 

 

 
 

 

14.00 – 15.30  Seminārs – diskusija “Biškopības izaicinājumi un attīstības 

perspektīvas” 

Z/S Baļļas, “Baļļas”, Turlavas pag., Kuldīgas nov. 

 
 

Z/S Baļļas darbojas nozarē jau daudzus gadus un ražo un piedāvā iegādāties gan vairumā, gan 

mazumā: biškopības inventāru bišu audzētājiem, medus produktus, vaska sveces. 

 

 

 
 

 

 

15.30 – 16.00 Pusdienas Z/S Baļļas 

 

 

16.30 – 17.30 Seminārs – diskusija “Mazo mājražotāju, attīstības iespējas pieaugošās 

konkurences apstākļos”. 

Mājražotājs „Baibas gardumi”, Kuldīgā, Atpūtas ielā 8. 

 

http://www.baibasgardumi.lv/piedavajums/


 

Ar pašas ceptajām tortēm un citiem gardumiem Baiba regulāri iepriecina savu ģimeni, bērnus, 

mazbērnus un draugus jau četrdesmit gadu garumā. Viņi ir pirmie vērtētāji Baibas izstrādātajām un 

uzlabotajām kūku receptēm, to dekorējumiem un dizainiem. 

Visus šos gadus šī nodarbošanās bija Baibas vaļasprieks līdz 2012. gadā ieguva konditora 

kvalifikāciju. Piedaloties biznesa plāna konkursā, ieguva NVA atbalstu sava biznesa uzsākšanai, un 

tā tapa Baibas Gardumi. No 2013.gada 30.jūlija Baiba ir reģistrējusies kā mājražotāja. 

Tortes un citus gardumus gatavojot no dabīgiem Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. 

Neizmantojot garšas pastiprinātājus, uzlabotājus un konservantus, mākslīgās krāsvielas aizstāju ar 

dabīgām. Katras tortes tapšanas process ir īpašs. Tiek ņemtas vērā pasūtītāja vēlmes gan tortes 

sastāva, gan noformējuma ziņā. Īpaši tiek piedomāts pie tā kādos svētkos vai kam šī torte tiks 

pasniegta. Katra torte ir rūpīgs roku darbs, izgatavota ar mīlestību un labām domām. Tikai šāda 

pieeja darbam nodrošina Baibas ceptajām tortēm to īpašo garšu, smaržu un kvalitāti. 

 

 

 

18.00 – 19.00 Seminārs – diskusija “Vīna ražošana, izaicinājumi un attīstības 

perspektīvas”. 

Z/S “Smilškalni” Pilsētas dārzs pie Ventas rumbas, vīna pagrabs 

 
 

ZS Smilškalni ir augļkopības uzņēmums Kuldīgas novadā, Kurmāles pagastā, izveidots 1997. gadā. 

 

Saimniecībā 8 ha platībā tiek audzētas avenes, kazenes, upenes, smiltsērkšķi. Šo pavasari 

Smilškalnu dārzus papildinās ķiršu stādījumi. 

 

Svaigu ogu produkcijai līdzās, kā blakusprodukts ir mājas vīni, kas darināti no saimniecības dārzos 

ievāktajām ogām. Jau daudzu iecienīti ir mūsu aveņu, upeņu deserta vīni, smiltsērkšķu pussausais 

vīns. Ziemā - aveņu karstvīns. Šogad pirmo reiz piedāvājumā ir arī Smiltsērkšķu dzirkstošais 

http://www.baibasgardumi.lv/piedavajums/


pussausais vīns. 

Vīna degustācijās mūsu piedāvātais vīna sortiments ir plašāks. 

 

 
 

 

Viena programmas dalībnieku maksa ir 40 EUR. Dalības maksā tiek iekļauta ēdināšana, objektu 

apskate, degustācijas. Satura un tehniskās norādes izstrāde un nodrošinājums.  

 

Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināra norises vietai un tā norises laikā.  

Kontaktinfomācija: Gunta Šternberga, tel. 26311516, kuldigaslabumi@gmail.com 


