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

Apmeklējuma tēma: Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu
piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs
Grupas Nr. LLKC18Lp07-E

Datums

Norises vieta

31.03.2020

Izbraukšana no Liepājas. Ceļš caur Lietuvu,
Poliju.

1. diena
01.04.2020

BOŠINA BIO -FARM
Vernéřovice 248, Vernéřovice, 549 82,
Czech Republic
www.masozfarmy.cz

LEVANDER FARM
Bezděkov u Úsova 6, Úsov, 789 73,
Čehija
www.levandulovakavarna.cz

Zlatá farma
Štětovice 138, 798 12 Vrbátky, Čehija
www.zlata-farma.cz

Apmeklējuma
tematika

Ģimenes bioloģiskā
saimniecība.
Cūkkopība, putnkopība,
gaļas liellopu
audzēšana. Sava
kautuve un gaļas
pārstrāde saimniecībā,
realizācija saimniecībā
un īsās piegādes ķēdēs.
Sadarbība ar citām
saimniecībām
produkcijas realizācijas
veicināšanai.
Lavandu audzēšana un
pārstrāde – pārtikas un
kosmētikas ražošana.
Produkcijas realizācija
īsās piegādes ķēdēs un
uz vietas. Kafejnīcā var
nobaudīt pašražotus
gardumus ar lavandas
piedevu. Sadarbības
veidošana.
Piensaimniecība oriģinālās čehu šķirnes
ČESTR slaucamās
govis. Liellopu
audzēšana. Dabīgo
piena produktu
ražošana, pārdošana
savā saimniecībā un īsās
piegādes ķēdēs.
Sadarbība ar citām
saimniecībām,
veiksmīgai darba
nodrošināšanai.

Sākums Noslēgums Stundu
(plkst.) (plkst.)
skaits
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2. diena
02.02.2020

Tikšanās ar Čehijas privāto zemnieku
asociācijas “Association of Private
Farming of the Czech Republic”
pārstāvjiem: vadītāju Jaroslav Šebek un
ārlietu departamenta vadītāju Radka
Švecova
https://www.asz.cz/en/
Tikšanās vieta: TECHAGRO izstāde,
konferenču zāle un asociācijas stends,
Výstaviště 405/1, 603 00, Brno, Čehija
https://www.bvv.cz/en/techagro/contacts/

Iepazīšanās, īss ieskats
asociācijas darbībā, tās
mērķi, plāni. Sadarbības
veidošana starp
saimniecībām visos
saimniekošanas un
pārstrādes posmos – kā
priekšnosacījums
vienotai attīstībai.

09:00

11:00

2.0

TECHAGRO, SILVA REGINA un
BIOMASS izstāde (Brno, Čehijā).
https://www.bvv.cz/en/techagro/techagro2020/

Sadarbības tīklu
veidošana starp
dažādām saimniecībām
un darbības jomām.
Tehnoloģiskās
aktualitātes, kas palīdz
attīstīt saimniecību
darbību, ražošanas
procesu un efektīvāku
esošo resursu
izmantošanu,
produkcijas realizāciju
īsās piegādes ķēdēs.
TECHAGRO, SILVA
REGINA, BIOMASS
gadatirgi ir kļuvuši par
prestižu notikumu –
vienu no vadošajiem
pasākumiem
Centrāleiropā.
TECHAGRO gadatirgū
tiek parādītas tendences
lauksaimniecībā digitālās tehnoloģijas,
precīzā
lauksaimniecība, vieda
lauksaimniecība vai
navigācijas sistēmu
izmantošana.
SILVA REGINA –
mežsaimniecības un
medību gadatirgus.
BIOMASS 2020
prezentēs tehnoloģijas
meža un
lauksaimniecības
biomasas enerģijas
izmantošanai.

12:00

18:00

6.0
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3. diena,
03.04.2020

Ing. Helena Přikrylová;
SNAIL FARM
ŠNECI Z RYBNICKU
Rybníček 95
682 01 Vyškov, Čehija
www.snecizrybnicku.cz

HERB AND MASHROOM FARM
Ing. Rudolf Ryzner Kojátky 96 685
01 Bučovice, Čehija
http://www.houby-koreni.cz/

KOSIK VINERY FARM
Kostická 122/26, Tvrdonice 69153,
Čehija
http://www.ukosiku.cz/
https://www.kosikvinarstvi.cz/

4. diena
04.04.2020

Oppenauer bioloģiskais vīns Poisdrofā
(Bioweingut Oppenauer,
Hindenburgstraße 37, 2170 Poysdorf,
Austrija)
https://www.weingut-oppenauer.at/

Zemnieku tirgus Bauernmarkt
Simonsfeld (Simonsfeld 42, 2115
Simonsfeld, Austrija)
http://www.bauernmarkt-simonsfeld.at/

Augkopība un
specializētā gliemežu
audzēšana. Gliemežu
gaļas produktu
piedāvājums. Gliemeži
kā tradicionāls ēdiens
Čehu virtuvē.
Sadarbības tīklu
veidošana un dalība
lokālajā īsās piegādes
ķēdē.
Garšaugu un sēņu
audzēšana (šampinjoni,
šitakē un austersēnes).
Sēņu tiešā pārdošana
saimniecībā un
realizācija īsās piegādes
ķēdēs gan svaigā, gan
pārstrādātā veidā.
Sadarbības veidošana ar
citām saimniecībām. 40
gadu tradīcijas.
Ģimenes uzņēmums Morāvijas vīna darītava.
Lauku tūrisms ar viesu
izmitināšanas un aktīvās
atpūtas piedāvājumu, ko
papildina sadarbības
veidošana ar lokāliem
uzņēmumiem un
saimniecībām, lokālo
izejvielu piesaistē
produkcijas
pilnveidošanā un
pakalpojumu
dažādošanā.
Ģimenes bioloģiskā
saimniecība ar 200 gadu
tradīcijām. Uz 28 ha
lielas platības tiek
kultivētas reģionam
raksturīgas vīnogu
šķirnes. Ir sava vīna
darītava. Sadarbības
veidošana un dalība
īsajās piegādes ķēdēs.
Kopš 1984. gada tirgū
tiek piedāvāti dažādi
lauku produkti no
Simonsfeldes un tās
apkārtnes zemniekiem.
Sadarbības veidošana
un dalība īsajās
piegādes ķēdēs.
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Aprikožu dārzi Acelsdorfā
(Ing. Wolfgang Hackl, Dorfstraße 20, 2191
Atzelsdorf, Austrija)
https://www.hackls-marille.at/

Kartoffelhof Schramm (Hauptstraße
163, 2212 Großengersdorf, Austrija)
https://www.kartoffelsorten.at/

Vairāk nekā 23 000
aprikožu koku.
2011. gadā atvērta sava
ievārījumu ražotne.
Kopš 2016. gada
saimniecībā ir 1200
dējējvistas, kas tiek
brīvi turētas aprikožu
dārza teritorijā.
Sadarbības tīklu
veidošana, dalība īsajās
piegādes ķēdēs.
Bioloģiskā ģimenes
saimniecība, kas
nodarbojas ar kartupeļu
audzēšanu jau ceturtajā
paaudzē. Mērķis ir
saglabāt reģionam
raksturīgās vairākas
kartupeļu šķirnes, kuras
nepelnīti tiek aizmirstas.
Sadarbības tīklu
veidošana, dalība īsajās
piegādes ķēdēs.
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1.0
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1.0

05.04.2020. Mājupceļš Austrija – Polija
06.04.2020. Ceļš caur Poliju, Lietuvu, atgriešanās
Liepājā, Latvijā
Apmeklējuma
ilgums:

Grupas vadītāja

Irina Gintere

28.0

_______________________

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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