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 (Eiropa)
Grupas Nr. LLKC18Ma05-E

Datums

Norises vieta

23.03.2020.
1.diena,
24.03.2020.

Apmeklējuma tematika

Noslēgums
(plkst.)

Stundu
skaits

9:00

10:00

1

10:30

11:30

1

11:30

12:00

12:00

14:00

2

15:00

17:00

2

9:00

10:00

1

Ceļā uz Austriju
Feldbach
Austrija

Feldbach
Austrija

Štīrijas Vulkānzemes priekšsēdētaja Josefa
Obera prezentācija par reģiona attīstību,
sadarbības veidošanu ar vietējiem pārtikas
ražotājiem, vietējās produkcijas noieta
vecināšana un ražotāju dalību īsās piegādes
ķēdēs,
Bioloģiskā graudu pārstrādes uzņēmuma
“Lava Brau” pieredzes stāsts par
Vulkānzemes zīmola izveidi un stratēģiju,
par sadarbību ar vietējiem primārās
produkcijas ražotājiem un sadarbību
produkcijas realizēšanā.
Kafijas pauze

Unterwibenbac Bioloģiskās cūkgaļas pārstrādes uzņēmuma
hFeldbach
“Vulcano” apmeklējums, par Vulkānzemes
Austrija
zīmola pielietojums produkcijas noieta
veicināšanā, uzņēmuma tirdzniecības vietas
pieredzes stāts un sadarbība ar tirdzniecības
uzņēmumiem vietējās produkcijas
realizēšanai
Unterwibenbac PSO - bioloģiskās zemnieku saimniecības
hFeldbach
apmeklējums, pieredze par saimniecības
Austrija
sadarbību ar citām reģiona saimniecībām,
inovatīva sēklu un graudu kaltēšanas
pakalpojuma piedāvājums reģionā, dalība
īsās piegādes ķēdēs
2.diena,
25.03.2010

Sākums
(plkst.)

Riegersburg,
Austrija

Bioloģiskās augļkopības saimniecības
Christland apmeklējums, plūškoka
audzēšanas un pārstrādes pieredze,
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uzņēmuma mārketinga stratēģija
Raabau,
Austrija

Raabau,
Austrija

3. diena,
26.03.2020.

Weinberg an
der Raab,
Austrija

Hatzendorf,
Austrija

Hatzendorf,
Austrija

4. diena
27.03.2020.

Raabau,
Feldbach,
Austrija
Fehring,
Steieemark,
Austrija

Bioloģiskās ģimenes saimniecības Tappauf
apmeklējums, mārrutku audzēšana,
pārstrādes un realizācijas pieredze
Kafijas pauze

10:30

12:00

12:00

13:30

Slow FLowers saimniecība apmeklējums,
pieredze ziedu audzēšanai pēc bioloģiskām
metodēm, sadarbība ar reģiona
uzņēmējiem, floristikas pakalpojuma un
ziedu realizēšanas iespējas
Bioloģiskās saimniecības “Eisvogel”
apmeklējums, Damaskas rožu, aroniju un
eļļas ķirbju audzēšana, pārstrāde un
produkcijas realizācija.
Kafijas pauze

13:30

15:30

1.5

10:00

11:00

1

11:00

13:00

Lauksaimniecības arodskolas apmeklējums.
SSkola gatavo jauniešus dažādās
lauksaimniecības un mežsaimniecības
profesijās, sadarbība ar vietējām zemnieku
saimniecībām praktiskajām nodarbībām
Tikšanās ar Franks Farteks, kooperatīva
pārstāvi, iepazīšanās ar kooperācijas
pieredzi (kooperējas 140 saimniecības, lai
izmantotu dzirnavas un ceptu maizi un citus
miltu izstrādājumus), produkcijas noieta
sekmēšana īsās piegādes ķēdēs.
Tikšanās ar Kase manufaktur Krenn
ģimenes piena lopkopības saimniecību,
pārstrādes pieredze, produkcijas realizācija
Berghofer-Muhle - vecākās ķirbju eļļas
spiestuves apmeklējums. Produkcijas
realizēšana izmantojot pašapkalpošanos,
bez iepakojamu. Pieredze sadarbībai ar
reģionā lauksaimniekiem un tirdzniecības
uzņēmumiem.
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2
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2
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2

Kopā:

1.5

18

Grupas vadītājs: Aija Vīgnere un Kristīne Žēpere
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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