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

Apmeklējuma tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka
pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi
Grupas Nr. LLKC08Lu02-L
Sākums
(plkst.)

Noslēgums
(plkst.)

Ceļš no Ludzas uz Apes novadu.

8:00

10:00

Gaļas lopu ganāmpulks (Šarole,
Limuzīns, Hailanders). Bioloģiska
saimniecība, Ziemaeļgaujas ainavu
apvidus. Liela pieredze bioloģiski
vērtīgo zālāju apsaimniekošanā, jo
saimniecība atrodas Gaujas krastos.
Saimniekam laba pieredze un
sadarbība ar Vācijas šķirnes lopu
audzētājiem, savai saimniecībai
ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes
uzlabošanai lopus iegādājas tikai
Vācijā.

10:00

12:00

Pārbrauciens un kafijas pauze

12:00

13.30

Bioloģiskā saimniecība, dažādu
šķirņu gaļas lopi, mufloni, briežu
dārzs, zivju dīķi. Lopiem izveidota
pārdomāta apliku sistēma, visos
aplokos barotavas (nojumēs).
Realizēti vairāki ES projekti.
Pārbrauciens

13:30

15:30

15:30

16:00

ZS Mauriņi,
“Mauriņi”,
Veclaicenes
pag., Alūksnes
nov.

Bioloģiska saimniecība, gaļas
liellopi, savvaļas zirgi (koniki),
mājražošana. Realizēti projekti
sadarbībā ar Dabas fondu.

16:00

18:00

2

ZS Dambjupīte,
“Dambjupītes”,
Malienas pag.,
Alūksnes nov.

2014.gadā veikta kūts (150
slaucamām govīm) būvniecība, siena
šķūņa renovācija, lagūnas mēslu
krātuve. Saimniecības mērķis –
izkopt augstvērtīgu, veselīgu
ganāmpulku. Daudz tiek strādāts
saimniecības modernizēšanas jomā
un ģenētikas jomā. Kūtī nepiesietā
lopu turēšana.

10:00

12:00

2

Datums

Norises vieta

Apmeklējuma tematika

1.diena
24.03.
2020.

Ludza – Virešu
pag., Apes nov.
SIA Andruks,
“Ceriņi”, Virešu
pag., Apes nov.

SIA BSK
serviss,
“Druviņas”,
Šļukums,
Ziemera pag.,
Alūksnes nov.

2.diena
25.03.
2020.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Stundu skaits

2

2

ZS Ķikužava 3,
“Ķikužava”,
Jaunalūksnes
pag., Alūksnes
nov.

Pārbrauciens un kafijas pauze

12:00

13:00

Aitkopības saimniecība, gaļas
pārstrāde, mājražošana.

13:00

15:00

Mājupceļš uz Ludzu

15:00

17:00

Kopā:

2

10

Grupas vadītājs: Beāte Narnicka
Dace Zvirgzda

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts,
izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

