
Meža Salas

Tel.: +371 9122133

www.mezasalas.lv

“Meža salas”, 

Limbažu pagasts,

Limbažu rajons,

Latvija, LV-4020

Tūrisma un atpūtas komplekss



Tallina



2000.Gads - pirms darbības uzsākšanas



2001.-2002.gads

Dīķu rakšanas process



Makšķernieku kalniņš – 2003.gadā uzbūvētas guļbūves, 2004.gadā 

pabeigti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi

2004.gads

2000.gads



Makšķernieku namiņš    SAPARD projekts



Pirtiņa

SAPARD 

projekts 

2003.gadā



2005.gads

Kalns ir apaudzēts ar zāli, ap to ir pastaigu taciņa, 

mūris un akmens kāpnes ved uz lapeni un 

kūpinātavas kompleksu

2001.gads

Lapene tapusi ar 

SAPARD projektu 

2003.gadā



Teritorijas iekšējo ceļu, gājēju taciņu un autostāvvietu 

būvniecības projekts realizēts 2004.gadā

SAPARD 

Projekts 

2004.gadā



2005.gads

Teritorijas labiekartošanas darbi – zālājs, taciņas, laipas, 

akmens mūri, utt.

2000.gads



Viesu un administrāijas ēka

2000.gads

2005.gads



Sešu brīvdienu mājiņu un vienas 

labierīcību ēkas būvniecība 2005.-2006.gads ES Struktūrfondu 

projekts 2005.gads



Dīķos ir zivis!



Makšķerēšana

Lielākā loma 

gredzenošana Kūpināšana



Dažādi interesanti objekti



Ūdensrozes



Dažādi 

pasākumi



Maslova piramīda - vajadzību pieci līmeņi

Fizioloģiskās vajdzības: gaiss, ūdens, 

miegs, ēdiens, siltums, veselība, 

dzīves telpa, seksualitāte (pamatvajadzības).

Drošība: Aizsardzība no briesmām, kārtība un tiesības, 

drošība (vajadzības, kas orientētas uz izdzīvošanu nākotnē).

Sociālās vajadzības: ģimene, draudzība, grupas 

atbalsts, mīlestība, intimitāte, komunikācija. 

Sociālā atzinība: sociālais statuss, 

atzinība, cieņa, ietekme, panākumi darbā 

un privātajā dzīvē, labklājība. 

Pašīstenošanās: individualitāte, 

apdāvinātība, personīgā potenciāla 

īstenošana, pašattīstība.



Garantētais pārsteigums!!

Pozitīvs pārsteigums

Prieks ---- ir solis uz patstāvīgo klientu pusi

pozitīvas atsauksmes

un vairāk klientu 

Vilšanās ---- ir zaudēts klients

negatīvas atsauksmes

rezultātā mazāk klientu 



Mūsu uzdevums ir radīt skaistas 

atmiņas, kam jāsaskan vai jābūt 

labākām par klienta iecerēto!



Mūsu darbs ir kā īslaicīgs brīnums

– kā gaisā izšauts salūts

- vai kā svētku torte, 

kas jau 

pēc 5minūtēm 

ir apēsta

Bet ar katru reizi tai jākļūst 

garšīgākai, skaistākai un 

pārsteidzošākai!



Kad nav pasākumu ?

• Darbs turpinās – uzturēšanas izdevumi

• Štata samazināšana – gaidīšanas režīms

• Mārketinga aktivitātes
Web, dažādi portāli, google utt.

Izstādes

Pašu organizēti pasākumi 

Darbs ar nākotnes klientu

Kvalitātes uzlabošana
Remonti, 

darbinieku apmācība,

servisa pakalpojumu dažādošana



2010.Gada sākums

NVA atbalsta programma

ēdināšanas speciālistu apmācība

- Kursu kvalitāte

- metodika

- novērojumi: 

pavāru darba rutīnas rezultāts,

virtuves darba higiēna,

zināšanas un prasmes,



NVA apmācību rezultāts

- zināšanas un prasmes,

- mūsdienu iespējas,

- kontakti,

- attīstības iespējas,

- diploms 



“Franču pavārmākslas skola”



Izstāžu pieredze
Balttour 2010 

Tuorest 2010 

Vivatour 2010 

Suvi 2010 

Fiesta 2010

Phillipe Masson
Franču pavārmākslas 

augstskolas „Lesdiguieres” 

diplomēts pavārs 



Liellopu gaļas sadales seminārs profesionāļiem.


Mērķis – kvalitatīvas liellopu 

gaļas ēdienu popularizēšana.

Sadarbība ar “Limusine” 

šķirnes gaļas liellopu 

audzētāju Valteru no 

saimniecības “Kalnmuižas” 

Stalbes pagastā.



Franču pavārmākslas pamati



Gatavojam ar alu 



Vairāk par semināriem www.gourmands.lv

vai www.mezasalas.lv

4.decembrī ...”Ziemassvētku galds un tā noformēšana”

2011.gadā:

- Šokolādes un karameļu pasaule

- Franču deserti un tortes

- Karstie salāti

- Franču zupas un īpašie sacepumi

- Saldūdens zivis

- Okeānu un jūras veltes

- Āra virtuve dārza svētkiem  

un daudzas citas tēmas, kuras kopā ar jums un Franču pavāriem apgūsim gada laikā 



Ierašanās no 13:00 un nodarbību sākums 14:00, bet degustāciju galds ap 18:00.

• Dalības maksa 25,-Ls (bez PVN)

• Dalība degustācijā 5,-Ls (bez PVN)

• Grupām līdz 10personām saskaņosim atsevišķus laikus 

Phillipe Masoon gourmands@lejnieki.net tālr. 29490718;

Linda Bēce info@mezasalas.lv tel.29122133;

http://www.gourmands.lv/
http://www.mezasalas.lv/
mailto:gourmands@lejnieki.net
mailto:info@mezasalas.lv


Tūrisma un atpūtas komplekss Meža Salas®

2010.Gadā piedāvā



Klienta vēlmes – mums likums 



Labu apetīti 


