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

Apmeklējuma tēma: Saimniecības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu
piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdē.
Grupas Nr. LLKC18Ai06-L

Datums

Norises vieta

Apmeklējuma tematika

Sākums
(plkst.)

Noslēgums
(plkst.)

Stundu
skaits

22.04.
2020.

z/s “Silpurmašas”
Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads.

z/s “Silpurmašas” lepojas ar bioloģisko sertifikātu
jau vairāk nekā 10 gadus. Saimnieki nodarbojas ar
dārzeņu, ogu audzēšanu un pārstrādi dažādu gardumu
veidā. Šeit īpaši lepojas ar bioloģiskajām mellenēm,
kas aug “Silpurmašu” bioloģiski sertificētajā mežā un
Latvijā ir retums! Iepazīsimies ar produktu
pirmapstrādi un pārstrādi. Saimniecības produkcijas
realizēšana īsajā piegādes ķēdē, sadarbības tīklu
veidošanas pieredze ar “Sky&More” veikalu.
Saimniecība nodarbojas ar bioloģisko
lauksaimniecību ar dārzeņu, zaļumu, graudu
audzēšanu segtajās platībās un lauka platībās, to
pārstrādi. Graudu produkti - milti, putraimi, grūbas.
Pieejami arī dārzeņu un puķu stādi, puķes.
Pārtikas grozs – tiešā tirdzniecība, īsās piegādes ķēdē
un sadarbības tīklu veidošana SLOW FOOD
STRAUPE biedrībā.
Audzējot dabīgus produktus, piekopjot senās
tradīcijas un popularizējot un pavairojot šķirņu
daudzveidību. Graudi tiek pārstrādāti, izmantojot
sentēvu metodes – akmens dzirnavas.
Saimniecībā tiek audzēti: graudi, griķi, zirņi, pupas,
dārzeņi (ķirbji, kabači, tomāti, kartupeļi, burkāni,
bietes, paprika), garšaugi, dīgsti. Saimniecība,
papildus izaudzētās produkcijas realizācijai svaigā
veidā, piedāvā pašu pārstrādātu produkciju - miltus,
grūbas, mannu, kaltētas un fasētas pupas, zirņus.
Saimniecībā izaudzētos un pārstrādātos produktu
realizē pateicoties sadarbības tīkliem, Kalnciema
kvartālā, Zirgu pastā/Straupes tirgū. Saimniecības
produkti pieejami tiešajā tirdzniecībā un tirdzniecības
centros - Top, Rimi, Liepkalnu maiznīcas veikalos,
idille, Rāmkalni un citos.

9:00

10:30

1.5

11:00

12:30

1.5

14:00

15:30

1.5

z/s “Eicēni”
Staraupes pagats,
Pārgaujas novads.

z/s “Zutiņi”
Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads.

Kopā:

4.5

Grupas vadītājs: Madara Vēvere
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.
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