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Ražotāji, mājražotāji un amatnieki

� Vulcano – šķiņķa ražotne Auersbahā
� Produkcija – augstas kvalitātes šķiņķis, 

kas tiek gatavināts 15 mēnešus 



Vispirms 
mākslinieka zīmēta 
filmiņa par cūciņu, 
kas sapņoja par 
zvaigznēm un 
rosināja savu 
saimnieku sapņot...



Vulkano koncepcija - šķiņķa kvalitāte atkarīga no 
barošanas, cūkas tiek turētas vismaz 10 mēnešus, 
neveicinot ātraudzību un rūpējoties par labturību



� Laimīgās cūkas☺



� Mēdiju telpa un sadarbība ar citiem 
ražotājiem 



� Vulkano produkcijas un citu vietējo 
ražotāju veikals un degustāciju zāle



Reģiona filozofija – vietējo šķiņķi ēdot, 
klāt jādzer vietējā ražojuma vīns ... 



Aitkopju apvienība “Wollgenuss” 
Edelsbahā  

Siltināta izbraukumu telts, ko var uzstādīt 3,5 studās 4 
cilvēki – tirdzniecībai, prezentācijai, radošām darbnīcām + 
stendi ar informāciju par vilnas pārstrādi



Projekta ietvaros tapušie 
stendi un materiāli vilnas 
pārstrādes iepazīšanai



No 2002.gada projekta ietvaros 
apvienības dalībnieces apmeklēja 
tālākizglītības kursus 2 gadus –
mārketingā, datorzinībās, personības 
attīstībā, grāmatvedībā, menedžmentā. 
Izstrādāja “Wollgenuss” logo un biznesa 
plānu un izturīgākās darbojas kopā.







Lauksaimniecības skola 
Hatzendorfā

No kreisās – skolas direktors Francs Patcs (Patz)





Skola darbojas no 1950.gada, apmāca audzēkņus 
(pamatā zēnus) reģionam nepieciešamajos 
lauksaimniecības amatos – lopkopji, mājsaimnieki, 
dārzkopji, pagrabzinis u.c. Pamatā visi audzēkņi ir savu 
vecāku saimniecību pārņēmēji. 



Franca Kappera ģimenes uzņēmums 
– vīna darītava un vīnogulāju lauki

3 cilvēku ģimene apsaimnieko 20 000 stādu, ražo pamatā 
baltvīnus, sezonas laikā ir palīgstrādnieki, ražas laikā tiek 
mobilizēti visi radi un draugi. Sadarbībā ar kaimiņu 
saimniecībām degustācijās cienā ar pašu darītu vīnu un 
kaimiņu specialitātēm – sieru, gaļas izstrādājumiem. 





Romana Šmidta eko alus darītava

Štīrijas apgabala mārketinga vadītājs, popularizē dzīvesveida
psiholoģiju – dzīvesziņas saglabāšanu, vietējo vērtību
apzināšanos. Viņa alus darītava gadā saražo tik, cik lielās
ražotnes vienā dienā, taču viņa produkts ir “dzīvs”.





R.Šmidts: “Aizmirsti pasaules cenu, zini sava 
produkta vērtību! Industriālās cenas nogalina 

mazo ražotāju.”



Dr.Jozefa Oberau seminārs pie 
Kronbergas pils, Vulkānzemes 

attīstības pārvaldes ēkā



� Reģiona attīstībai 
nepieciešams izvirzīt 
mērķi, kas balstīts 
apkārtnes vērtībās, 
izmantojot tos 
resursus, kas ir pieejami. 
� Uzsvars uz iedzīvotāju 
iesaistīšanu izglītojot, 
politiķu un žurnālistu līdzatbildību darot viņiem 
zināmu mērķi (preses konferences).
� ... un runāt, runāt, pozitīvi runāt par savu 
reģionu!!!



Štīrijas apgabala Vulkānzemes izvirzītie 3 galvenie mērķi 
ir: 
- kulinārija,
- amatniecība,
- dzīvesziņa + 100%pašu saražota enerģija

Reģiona atpazīstamībai tiek izveidots kvalitātes zīmols 
“Štīrijas Vulkānzeme”, ko var izmantot uzņēmumi, kas 
izmanto vietējās izejvielas un ir reģistrēti reģionā. 
Uzņēmumi piedalās ar līdzmaksājumu, kas tiek tērēts 
kvalitatīvas reklāmas, foto, bukletu u.c. radīšanai, kā arī 
jauno uzņēmēju atbalstam.

Mērķa sasniegšana nav ātra, vīzijai jābūt ilgtspējīgai!



Pesto mājražotāja un vietējo 
mājamatnieku atbalstītāja 

Savu biznesu iesāka gatavojot pesto no garšaugiem, ko bija 
sastādījusi rožu dārza aizsardzībai, cienājot draugus ieguva 
klientus, palielināja ražošanas apjomus, līdz izveidoja 
veikaliņu, kur tirgoties pieteicās arī citi mazie ražotāji. 











Barbaras Gertneres saimniecība –
lauku tūrisms un projekts – viesu 
māja un pastaigu taka “Bērnu un 

ģimenes priekam”

B.Gertneres viesu mājas kafejnīca 
piedāvā bio miltu kūciņas un 
saldējumu no vietējām izejvielām









Lampreditu ģimenes uzņēmums 
– vietējā produkcija un tās 
pasniegšanas veids

Saimniecībā ir vīna dārzs, cūku saime un “buschen 
schenk” krodziņa statuss, kas atļauj pie vīna cienāt 
viesus ar pašu gatavotām aukstajām uzkodām. 



Dr. Kristiana Kročeka seminārs “Vietējās 
kulinārijas, amatniecības un dzīvesziņas 

pozitīvā ietekme uz reģiona attīstību – reģiona 
pozitīvo pārmaiņu ceļš.”

“Nevajag izvirzīt vairāk kā trīs galvenos attīstības 
virzienus” - Kristians Kročeks, reģiona attīstītājs 



“Kur tu iepērcies, rodas darbavietas” – K.Kročeks. 
Kopš 2001.gada kopējās attīstības rezultātā izveidojušās 
papildus 2200 reģionālās darba vietas un veseligi 
demogrāfijas rādītāji ģimenei draudzīgās vides dēļ.



20 gadu laikā no atpalikuša reģiona par 
otro labāko valstī

� Vulkānzemes vīzija īstenojas neatlaidīgā darbā – viņi ir 
kļuvuši par kulinārijas, amatniecības un dzīvesziņas 
reģionu , kura pieredzi vēlas pārņemt citas Austrijas 
pavalstis

� Attīstīta vietējā enerģijas ieguve – saules baterijas uz 
ļoti daudzām privātmājām

� Mēdiju, politiķu, pārvaldnieku līdzatbildība vīzijas 
īstenošanā – raksti presē, darbs ar cilvēkiem, izglītojoši 
semināri, 

� Piederības sajūta, darbavietu radīšana, vietējo ražotāju 
atbalstīšana 

� Zīmols (logo) kā reģiona kvalitātes zīme 



� Kaimiņš nav konkurents, bet sadarbības partneris. 
(savstarpēja reklamēšana, produkcijas tirgošana). 
Kooperācija.
� Nenoniecināt citādi domājošos, būt atvērtiem – citādi 
domājošie var kļūt par sekotājiem.
� Vecvecāku un vecāku pieredze ir vērtība. 
� Ražojot radi produkta pievienoto vērtību. “Šodien 
visam zina cenu, bet neko par vērtību”. (O.Vailds, ~ 1880)

� Nekoncentrēties produkta izplatīšanā uz tūristu 
pieprasījumu, primāri savu produkciju piedāvā vietējiem 
iedzīvotājiem, arī viņi ir pelnījuši “labās lietas”.  
�Sociālkulturālais kapitāls ir galvenais priekšnosacījums  
attīstībai. – Dr. G.Mathis.



Paldies par uzmanību! 

Prezentāciju sagatavoja I.Matrevica un B.Kalna


