APMEKLĒJUMA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Apmeklējuma tēma: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās
lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas.
Grupas Nr. LLKC02Bl02-E

Datums

Norises
vieta

Sākums
(plkst.)

Noslēgums
(plkst.)

Stundu
skaits

8:30

9:30

1

11:00

12:00

1

12:00

13:00

1

13:00

13:20

PSO – bioloģiskā zemnieku saimniecība, kas
atradusi inovatīvu veidu žāvēšanas iekārtu
izmantošanā. Iepazīšanās ar inovatīvas sēklu un
graudu žāvēšanas tehnoloģiju.
Uzņēmums “Caldera” – 7 bioloģisko zemnieku
saimniecību kopuzņēmums. Ābolu pārstrādes
tradīcijas un produkcijas piedāvājums vietējā
tirgū, Caldera - ābolu vīna mārketinga
apvienība.

14:00

15:00

1

16:00

17:00

1

Bioloģiskās augļkopības saimniecības
Christland apmeklējums. Plūškoka audzēšana
un pārstrāde.
Bioloģiskas ģimenes saimniecības Tappauf
apmeklējums. Mārrutku audzēšana un pārstrāde.

9:00

10:00

1

10:30

11:30

1

Apmeklējuma tematika

04.08.2019.

Izbraukšana no Latvijas.

05.08.2019.

Ceļā ar autobusu.

1.diena

Feldbach,
Austrija

06.08.2019.
Feldbach,
Austrija
Unterwibenb
ach, Felbach,
Austrija

Unterwibenb
ach, Felbach,
Austrija
Unterwibenb
ach, Felbach,
Austrija

2.diena
07.08.2019.

Riegersburg,
Austrija
Raabau,
Austrija

Štīrijas Vulkānzemes priekšsēdētāja Josefa
Obera prezentācija par reģiona attīstību un
invertifikācijas metodes lietošanu lauku reģionu
attīstībā.
Bioloģisku graudu pārstrādes produktu ražošana
uzņēmumā “Lava Brau”. Īpašnieka R.Šmita
stāsts par Vulkānzemes zīmola izveidošanu un
tā veidošanas filosofiju.
Bioloģiskās cūkgaļas pārstrādes uzņēmuma
“Vulcano” apmeklējums, šķiņķa ražošanas
priekšnoteikumi un ražošanas tradīcijas.
Kafijas pauze
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Raabau,
Austrija

Raabau,
Austrija
3.diena

Weinberg an
der Raab,
Austrija

08.08.2019.
Weinberg an
der Raab,
Austrija

Hatzendorf,
Austrija
Hatzendorf,
Austrija

4.diena

Raabau,
Feldbach,
Austrija

09.08.2019.

Fehring
Steiermark,
Austrija

Slow Flowers - Zemnieku saimniecības
apmeklējums, kur nodarbojas ar Vulkānzemei
raksturīgo ziedu audzēšanu ar bioloģiskās
saimniekošanas metodēm visa gada garumā.
Kafijas pauze

12:30

14:00

14:00

14:30

Šokolādes pārstrādes ražotnes Zotter
apmeklējums, kurā darbojas bioloģiskajā
lauksaimniecībā iesaistītie zemnieki.
Iepazīšanās ar aitu vilnas ieguves mācību vietu
un Štīrijas bioloģiskajās saimniecībās iegūtu
aitu vilnas inovatīvo izstrādājumu Wollgenus
ražošana.
Bioloģiskās saimniecības “Eisvogel”
apmeklējums. Damaskas rožu, aroniju un eļļas
ķirbju pārstrāde un produkcijas tirdzniecība
saimniecības veikaliņā.
Pusdienas

15:30

16:30

1

9:00

10:30

1.5

11:00

13:00

2

13:00

13:30

Lauksaimniecības arodskolas apmeklējums
Hatzendorfā. Skola gatavo jauniešus dažādās
lauksaimniecības un mežsaimniecības profesijās
t.sk. piena un gaļas pārstrādes amatiem.
Franks Farteks – kooperatīva pārstāvis.
Iepazīšanās ar vietējās izcelsmes kviešu šķirnes
audzētāju bioloģisko pārstrādes uzņēmumu.
Dzirnavas, maizes ceptuve. Kooperējas 140
saimniecības, lai maltu 1 dzirnavās un ceptu
maizi un citus miltu izstrādājumus.

16:00

17:00

1

17:00

18:00

1

Käse Manufaktur Krenn – ģimenes saimniecība
audzē piena govis. Ieskats piena ražošanā un
pārstrādē – izmanto tradicionālās ražošanas
metodes. Sierus ražo bez konservantiem, ar
rokām nelielos daudzumos. Produktu klāstā
piens, sūkalas, biezpiena siers, pastas, mīksta
siera izstrādājumi, dabīgais jogurts, piena
dzērieni, dažādu garšu sieri.
Berghofer-Mühle - vecākās eļļas spiestuves
apmeklējums Raabā. Jau gandrīz 100 gadus
specializējušies augstas kvalitātes, tīrā štīriešu
ķirbju sēklu eļļas spiešanā. Štīrijas ķirbju sēklu
eļļa - "Štīrijas melnais zelts". Izmantots
LEADER projektu finansējums veikala
iekārtošanai - beziepakojuma, pašapkalpošanās,
zero-waste veikals.
Uzņēmuma filozofija ir apzināti veicināt
ilgtspējīgu patēriņu, izvairīties no pārtikas
izšķērdēšanas un nodrošināt augstākās kvalitātes
produktus.

10:00

12:00

2

13:00

16:00

2
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1.5

10.08.2019.

Izbraukšana no Austrijas.
Ceļā ar autobusu.

11.08.2019.

Atgriešanās Latvijā.

Kopā:

Grupas vadītājs: Arita Boka (T.28629188)
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