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. LLKC02Da08-L

Datums

Norises vieta

1. diena
14.10.2020
ZS Sollomina
muiža,
Aglonas pagasts,
Aglonas novads

Apmeklējuma tematika
Iepazīšanās ar saimniecību ZS Sollomina muiža
un tās darbību. Saimniecība ir bioloģiski
sertificēta. Ģimene apsaimnieko 32 hektārus
bioloģiski izmantojamas zemes, rūpējas par augļu
dārzu un vienu hektāru lielu upeņu stādījumu
plantāciju, kopj liellopu ganāmpulku, cūkas,
vistas, trušus un nodarbojas ar lauku tūrismu.
Iepazīšanās ar Latgales kulinārā mantojuma
tradīciju mūsdienīgu iedzīvināšanu un uzturēšanu.

Sākums
(plkst.)

Noslēgu
ms
(plkst.)

Stundu
skaits

10:00

12:00

2.0

12:00

12:20

12:20

13:00

13:00

15:00

Pusdienas

Pārbrauciens

1. diena
14.10.2020

ZS Kurmīši,
Kurmīši, Rakuti,
Ūdrīšu pagasts,
Krāslavas novads

ZS Kurmīši nodarbojas ar bioloģiski sertificētu
ārstniecības augu audzēšanu un pārstrādi.
Iepazīšanās ar bioloģiskās lauksaimniecības
pievienotās vērtības radīšanu un produkcijas
realizāciju. Saimniecībā tiek audzēti un vākti
vairāk nekā 60 dažādi augi, kas pārtop dažādos
tējas maisījumos. Zāļu tēju sortimentu papildina
arī pašu ražotās bišu vaska sveces, bišu vaska
šūnas un dabīgā kosmētika uz bišu vaska bāzes.
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2.0

Datums

Norises vieta

2. diena
15.10.2020
ZS Vilkači, Cepernieki,
Stabulnieku pagasts,
Riebiņu novads

Apmeklējuma tematika
ZS Vilkači saimniekošana notiek ar
bioloģiskajām metodēm. Galvenā darbības
nozare ir augļu un ogu audzēšana un
pārstrāde. Vairāku hektāru platībā tiek
audzētas bumbieres, avenes, upenes, cidonijas,
smilšērkšķi, zemenes un ziemas ķiploki.
Izaudzētā produkcija tiek pārstrādāta
saimniecībā.

Sākums
(plkst.)

Noslēgu
ms
(plkst.)

Stundu
skaits

10:00

12:00

2.0

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:40

13:40

15:40

2.0

Kopā:

8.0

Pārbrauciens

Preiļi

Pusdienas

Pārbrauciens
2. diena
15.10.2020

ZS Salenieki, Salenieki,
Rožkalnu pagasts,
Vārkavas novads

ZS Salenieki Lielā Kalupes ezera krastā
saimnieko pēc bioloģiskās lauksaimniecības
metodēm un audzē gan dārzeņus un
graudaugus, gan gaļas liellopus! Saimniecībā
nodarbojas arī ar produkcijas pārstrādi un
realizāciju tiešajā tirdzniecībā. ZS Salenieki ir
bioloģiski sertificēta saimniecība.

Grupas vadītāji: Inna Kolomijčuka

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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