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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs 

piedāvā septiņu dienas ārzemju pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniecību  

piena un gaļas lopkopībā Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā un Polijā 

no 2019. gada 13. līdz 19. oktobrim. 
 

Apmeklējuma tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku 

ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 
(piena un gaļas lopkopības saimniecības, grupas nr. LLKC08Lp05-E). 
 

Brauciena plāns un apmeklētās saimniecības 
 

1. diena | svētdien, 13. oktobris – izbraukšana no Liepājas, saimniecības apmeklējums Lietuvā un 

došanās ar prāmi uz Zviedriju: 

 Izbraukšana no Liepājas un saimniecības apmeklējums Lietuvā. 

 Eco -Farm of Buivydai (Skardupės g. 9 Medsėdžių k. Klaipėdos r. Lietuva) - saimniecības 

darbības efektīva darbības nodrošināšana un nodrošināšana audzējot Aubrac šķirnes gaļas 

liellopus bioloģiski. 

 No Klaipēdas ar prāmi pārcelšanās uz Karlshamnu (Zviedrija). Nakšņošana un nākošajā dienā 

brokastis uz prāmja. 

  

2. diena | pirmdiena, 14. oktobris – saimniecības apmeklējums Zviedrijā un došanās uz Dāniju. 

 Ar prāmi ierašanās Karlshamnā (Zviedrijā). Izbraukšana uz saimniecību Zviedrijā. 

 Spjutsbygds Farm (Ekekullevägen 1, 370 30 Rödeby, Zviedrija) - saimnieciskās darbības 

nodrošināšana, audzējot gaļas liellopus - ganāmpulka pārvaldība un plānošana. Saimniecībā 

tiek audzētas arī aitas. 

 Došanās uz viesnīcu Alborgā, Dānijā. 

 

3. diena | otrdiena, 15. oktobris – saimniecību apmeklējums Dānijā kopā ar konsultantu Jens Ole 

Christiansen (Bovi Consult s.r.o.).  

 Jørgen Larsen (Vogdrupvej 2, 9830, Tårs, Dānija) - saimniecība darbu uzsāk 1983. gadā un 

nodarbojās ar vaislas dzīvnieku audzēšanu, lai palielinātu atdevi no saimnieciskās darbības. 

Liela ganāmpulka daļa ir ģenētiski bez raga. 

 Jonas og Jens Kristian (Risager Rakkebyvej 125, Rakkeby 9800 Hjørring, Dānija) - jaunas 

saimniecības izveides un pārvaldība - Holšteinas govju ganāmpulks ar 500 govīm. 

Saimniecība uzcelta 2018. gadā. 

 Niels Peter Utoft (Koldbromøllevej 27, 9750 Østervrå. 220)  - Holšteinas govju saimniecība 

ar vidējo izslaukumu uz govi 13 000 kg / gadā. Efektīva ganāmpulka barošanas 

nodrošināšana. 

 

4. diena | trešdiena, 16. oktobris – saimniecību apmeklējums Dānijā kopā ar konsultantu Jens Ole 

Christiansen (Bovi Consult s.r.o.) un došanās uz Vāciju.  

 Jens Pedersen (Blonde, Dānija) - d'Aquitaine liellopu ganāmpulka uzturēšana un ilgtspējīga 

veidošana. 
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 Esben Ravn Larsen (Tranemarken 3, Lem, 7860 Spøttrup. 210, Dānija) - Dāņu sarkanās 

(Danish Red - RDM)  Holšteinas govju saimniecība ar vidējo izslaukumu 13 000 kg / gadā. 

Atnešanās procesa nodrošināšana, pilnvērtīgai ganāmpulka atjaunošanai. 

 Grut Fjildnocht (Nørhedevej 10, 6973 Ørnhøj. 820, Dānija) - Holšteinas govis piena 

lopkopības saimniecība ar vidējo izslaukumu uz govi - 11 500 kg gadā. Saimniecības 

efektivitāti raksturojošie rādītāji un darbības nodrošināšana. 

 Pēc pēdējās saimniecības dodamies uz viesnīcu Vācijā. 

 

5. diena | ceturtdiena, 17. oktobris – došanās uz Poliju.  

 pārbrauciens no Vācijas uz Poliju. 

 

6. diena | piektdien, 18. oktobris – saimniecību apmeklējums Polijā un došanās mājās.  

 Family farm in Wielgie (Polija) - saimniecība ar 85 slaucamas govīm, 2 slaukšanas roboti. 

Tās efektivitāte ir ap 9000 litri piena no vienas govs. 

 State farm (Ośrodek Hodowli Zarodowej: Herd A: 312, Polija) - slaucamās govis, 

efektivitāte: 12000 litri piena, ganāmpulks B: 130 slaucamās govis, efektivitāte: 11000 litri 

piena. Slaukšanas zāle. Ganāmpulks ir izcils izstāžu čempionu, telšu un apsēklošanas buļļu 

ražošanas ziņā selekcijas programmas ietvaros. Efektīvas saimniekošanas pamatprincipi un 

priekšnosacījumi. 

 Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. (Walewice, 99-423, Bielawy, Polija) - Limuzīnu liellopu 

ganāmpulka uzturēšana, veidošana un saimniecības darbības efektivitātes nodrošināšana 

pamatojoties uz vispārīgiem principiem. Saimniecības vissvarīgākais mērķis ir nodrošināt 

augstas kvalitātes vaislas materiālu veikto selekcijas darbu jomā un visaugstākās kvalitātes 

mājlopus (400 galvas). 

 izbraucam no Polijas un Liepāju, Latviju. 

 

7. diena | sestdien, 19. oktobris – no rīta puses atgriešanās Liepājā, Latvijā  

 

Laika gaitā ir iespējamas programmas izmaiņas.  
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Projekta ietvaros ar dalībnieka līdzmaksājumu tiek piedāvāts: komfortabls autobuss, 

apdrošināšana, prāmju biļetes (ar brokastīm), naktsmītnes (ar brokastīm), autoceļu un tiltu nodevas, 

saimniecību apmeklējuma izmaksas. 
 

Līdzmaksājums - EUR 400,00 (t.sk. PVN). 
 

Dalībniekam jāapliecina iesaiste lauksaimniecības jomā.  
 

Vietu skaits ierobežots.  Lūdzam pieteikties laikus. 
 

Pieteikties un papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, 

e-pasts: liepaja@llkc.lv). 
 

 

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. 


