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Nākotnes ozolu ciems



Nākotnes ozolu ciems aicina ikvienu, kurš vēlas izbaudīt Latgales lauku skaistumu, iepazīt ozola dzīvi no ozolzīles līdz
varenam kokam un piedalīties ozolu alejas stādīšanā. Objekta „Mana ozolu aleja” izveidē ir iespēja piedalīties ikvienam
cilvēkam, kurš par piemiņu svarīgam savas dzīves notikumam- kāzām vai kāzu gadadienai, bērniņa nākšanai pasaulē, apaļai
jubilejai, var atbraukt uz Kažiem, iegādāties un iestādīt ozoliņu. Šādi nozīmīgie dzīves mirkļi arī veidos ozolu aleju.
Nākotnes ozolu ciemā piedāvā organizēt kāzu svinības ar latgaļu izdarībām, goda vārtiem, zirga pajūgu, latgaļu dziesmām
un protams ar latgaļu ēdieniem un dzērieniem, gadskārtu svētku svinēšanu (Līgo, mazie Jāņi), kā arī tiek rīkoti dažādi
tematiski pasākumi. Kažos var rīkot bērnu un jauniešu nometnes, sporta spēles, var iegūt zināšanas par koku, krūmu un
puķu audzēšanu un iegādāties stādus.
Ciema pārstāvji piedāvā veidot arī svētku noformējumus- ziedu kompozīcijas telpām un novietojamas brīvā dabā, līgavu
pušķus un kāzu mašīnas dekorus.
Jau otro gadu uzņemam lielas tūristu grupas ar brokastīm vai ugunskura zupu. Gaidīsim visus interesentus! Iepazīstiet
Latgales tematiskos ciemus!

Kontakti
Adrese: ”Mazie Upenāji”, Kaži, Sutru pagasts, Līvānu novads
Kontaktpersona: Zane Praņevska
Tel.: +371 265 95334
E-pasts: zanepra@tvnet.lv
Biedrība “Latgales tematiskie ciemi”
www.latgale.lv

Cilvēka attīstības centrs „Rāmzeme”



Centrs ir atvērts permakultūras saimniecībā, kurā tiek popularizēti ājurvēdas principi dzīvesveidā. Piedāvā meistarklases
kulinārijā, rīko seminārus cilvēka fiziskai, mentālai un garīgai attīstībai, kā arī pieņem individuālos klientus, ģimenes un
grupas šo tēmu izstrādei.
Piedāvā:
Seminārus par cilvēka un dabas pilnveidojošām tēmām (ājurvēda / joga / meditācijas / vēdiskā kulinārija /
permakultūra / ainavu arhitektūra / sevis izzināšana u.c.);
Permakultūras nodarbības un meistarklases, ekskursijas teritorijā;
Ājurvēda ikdienā: ēšanas paradumu un dzīvesveida korekcijas;
Ājurvēdiskās masāžas;
Vēdiskās kulinārijas meistarklases individuāli un grupām;
Sevis izzināšana un pilnveidošana;
Vieta semināru organizēšanai ar līdzīgu tematiku un vērtību paušanu (līdz 20 cilvēkiem). Ir telts - 80 m2 un zāle centrā
ar aprīkotu virtuvi – 30 m2.

Kontakti
Adrese: "Caunu mājas", Rudzātu pag.
Tel.: +371 288 05556
E-pasts: centrsramzeme@gmail.com
Facebook konts
www.ramzeme.lv

https://www.livani.lv/lv/tematiskie-pasakuminometnes

