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

 

Apmeklējuma tēma: Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, 

tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 

 

Grupas Nr. LLKC17Og18-E 

 

Datums 
Norises vieta 

 

Apmeklējuma tematika 

 

Sākums 

 (plkst.) 

Noslēgums 

(plkst.) 

Stundu 

skaits 

1.diena 

23.09.2019 

Izbraukšana no Ogres 

uz Lietuvu 

 
08:00 09:50  

1.diena 

23.09.2021 

Ilzenbergas muiža, 

Ilzenbergo k. 4, 

Juodupės sen. 

LT-42440 Rokiškio r. 

Vienīgā Baltijas valstīs pilnībā atjaunotā muiža, 

kurā tiek saimniekots, ievērojot naturālās 

lauksaimniecības tradīcijas. Saimniecībā 

īstenotā augkopība, dārzkopība, lopkopība, 

putnkopība ir ieguvusi starptautiskās 

ekoloģiskās saimniecības sertifikātu (EKO). 

Vairāk nekā 500 ha aramzemes un ganības. 

Attīstīta saimniecības infrastruktūra - 20 dažāda 

pielietojuma saimniecības ēkas. Darbojas 8 

ražošanas cehi: piena, gaļas cehs, universālā 

pārtikas ražošanas virtuve, iepakošanas cehs ar 

noliktavām, kūpinātava, birstošo produktu 

iepakošanas cehs, medus cehs. Saglabājot valsts 

tradīcijas un ievērojot dabas ritmu, tiek ražoti 

100 dažādi pārtikas produkti. Saimniecība 

izmanto modernas ražošanas tehnoloģijas, kas 

atbilst stingrām ES higiēnas prasībām. 

Interneta veikala izveide, loģistika. 

Muižā ierīkots viens no Lietuvā lielākajiem vīna 

dārziem, kas vilina ar apbrīnojamām vīnogulāju 

rindām 

Degustācijas pusdienas. 

10:00 12:30 2,5 

1.diena 

23.09.2021 

Saulius Račkauskas 

saimniecība, 

Nevėžio 12, 

Krekenava, Panevėžio 

rajonas LT38305 

Dārzeņu audzēšanas saimniecība ar 167ha 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Audzē 

galvenokārt kartupeļus un sīpolus. Dārzeņu 

lauku un moderni aprīkotu noliktavu apskate. 

Dārzeņu audzēšanas un novākšanas pieredze. 

14:30 16:30 2 

1.diena 

23.09.2021 

Petrovičių saimniecība, 

Jagminų g. 20, Slikių 

k., Pelėdnagių 

seniūnija, Kėdainių 

rajonas LT58147 

Ģimenes saimniecība, kuri apsaimnieko 120ha 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur audzē 

graudaugus, kartupeļus un bietes. Jaunāko 

tehnoloģiju izmantošana sējai, audzēšanai un 

ražas novākšanai, kā arī glabāšanai. 

17:00 18:00 1 

1.diena 

23.09.2021 

“Grejaus namas”, 

Didzioji st. 36, 

LT57257 Kedainiai 

Viesnīca 

Vakariņas (ar stāstu par pilsētas vēsturi) 19:00 18:30 
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2.diena 

24.09.2021 

Lietuvas 

Lauksaimniecības un 

mežsaimniecības 

pētniecības centrs, 

Kauno St. 30, Babtai, 

LT54333 Kaunas 

rajonas 

Centrs vada selekcijas programmas galvenajām 

lauka un dārza kultūrām, sēkleņiem, kauleņiem 

un ogulājiem. ES fondu ietvaros realizēts 

projekts, kurā tika izveidots atvērtās piekļuves 

centrs augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģiju 

modelēšanai, kas palīdz izstrādāt jaunus 

inovatīvus produktus. Mūsdienīgās laboratorijās 

tiek izstrādāti pasaulē plaši pazīstami produkti. 

Sadarbība ar lietuviešu ražotājiem. 

Pētniecības centra un laboratoriju iepazīšana. 

09:00 11:00 2 

2.diena 

24.09.2021 

Universiteto str. 8A-

209., Akademija LT-

53341, Kauno r. 

"Ką pasėsi..." nepārtraukti augoša starptautiska 

lauksaimniecības izstāde, kas tiek rīkota kopš 

1996. gada. Lielākā lauksaimniecības nozares 

inovāciju izstāde Baltijas valstīs. 

Izstādes tēmas: lauksaimniecības tehnika; 

kultūraugu apstrādes un uzglabāšanas iekārtas; 

stādu audzēšana, dārzkopība; produkti un 

aprīkojums mājlopiem, mājputniem un 

zivkopībai; mežsaimniecība un tās tehnika; 

būvniecība, ūdens apsaimniekošana, karstuma 

pārvaldība un kaitēkļu apkarošana; 

dārzkopības aprīkojums; rezerves daļas, riepas, 

smērvielas, tvertnes, instrumenti, darba apģērbs; 

digitālās tehnoloģijas lauksaimniecībai; 

lauksaimniecības zinātne, konsultāciju 

pakalpojumi, specializētas publikācijas; 

apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi 

lauksaimniecībai; speciāli transportlīdzekļi 

lauksaimniecībai. 

Agrodronu (agrodronas.lt) prezentācija 

apmeklējuma grupas dalībniekiem. 

11:30 14:00 2,5 

2.diena 

24.09.2021 

Kauņa Pusdienas 
14:15 14:45  

2.diena 

24.09.2021 

Atgriešanās Latvijā 

Ogrē 

 
15:00 18:30  

 
  

 Kopā: 10 

 

 

 

 

Grupas vadītāji: Ieva Kamerāde-Sniedze, Elīna Masteiko 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 


