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

 

Apmeklējuma tēma: Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. 

Grupas Nr. LLKC16Ai08-E 

Datums Norises vieta Apmeklējuma tematika 
Sākums 

 (plkst.) 

 

Noslēgums 

(plkst.) 

Stundu 

skaits 

02.05. 

2022 
 Rīga – Diseldorfa 16:25 17:40  

      

1. diena 

03.05. 

2022 

 

“Stegink”  

Alte piccardie 

11, 49828 

Osterwald, 

Germany 

Piena lopkopības saimniecība – slaucamo govju skaits 

virs 200, vidējais izslaukums no govs gadā virs 12 t.  

Saimniecības īpašniecei ir veterinārārsta izglītība, īpaša 

vērība tiek pievērta dzīvnieku veselībai, piena 

kvalitātei, ēdināšanai, atražošanai. Ganāmpulkā ir tikai 

HM šķirnes govis. Tiek nodrošināta nepiesietā turēšana 

un slaukšanas procesu veic “skujiņas” tipa slaukšanas 

iekārtā. Pievienotā vērtība - ganāmpulka nodrošina ar 

pašražoto lopbarību.  

9:30 11:30 2 

 

 

Besichtigung 

Kraftfutterwerk 

Ems Vechte, 

Bahnhofstrasse 

2, 49824 Lar. 

Germany 

 Raiffeisen Ems-Vechte produkcijas pievienotās 

vērtības radīšana  ir ražošana, pārdošana, un 

konsultācijas augstas kvalitātes kombinētās un 

speciālās barības jomā. Pavisam aptuveni 750 000 t 

dzīvnieku barības tiek ražotas četrās koncentrāta 

rūpnīcās Klein Berßen, Laar, Dörpen un Hoogstede, un 

lielākoties tiek piegādātas reģionālajām fermām Vācijā 

un kaimiņos esošajā Nīderlandē.    

 (https://www.raiffeisen-ems-vechte.de/de ) 

14:00 17:00 3 

 

2. diena 

04.05. 

2022 

 

Besichtigung 

B&K holdorf, 

industriestrase 

48, 49451 

Holdorf, 

Germany 

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības 

radīšana - veselīga barība veseliem dzīvniekiem. Ar šo 

ideju, pārdod inovatīvu, klientam raksturīgu un 

ilgtspējīgu barību jau vairāk nekā 35 gadus. Paturot 

prātā dzīvnieku, ir izstrādājuši optimāli sabalansētus 

maisījumus ar iekšējās veterinārās prakses palīdzību. 

Mērķis ir ražot mājdzīvnieku barību, kas ir ideāli 

pielāgota klienta un dzīvnieku vajadzībām. 

(https://www.xn--bk-mhlen-95a.de/) 

10:00 12:00 2 

 

 

Timmering- 

Brandel KG, 

Fillager Weg 1, 

49635, 

Germany 

500 slaucamas govis, slauc 200 miljoni kg piena gadā, 

produkcijas pievienotās vērtība - paši pārstrādā (saldais 

krējums, saldie ēdieni, piens ar ilgstošu uzglabāšanas 

laiku, u.c.).   

14:00 17:00 3 

 

3. diena 

05.05. 

2022 

Emsland Starke 

emslandstraße 

58, 49824 

Emsland Group ir Vācijas lielākais kartupeļu cietes 

ražotājs ar pievienoto vērtību - pārslu, granulu un 

specializēto produktu tirgus līderis. Kopš 1928. gada ir 

9:00 11:30 2.5 

https://www.raiffeisen-ems-vechte.de/de
https://www.bk-mühlen.de/
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 emlichheim 

Germany 

izstrādātas risinājumu koncepcijas, kas tiek izmantotas 

visā pasaulē apstrādes rūpniecībā. Kopš tā laika vairāk 

nekā simts Emsland grupas produktu ir, izmantoti 

pārtikas nozarē, pārtikas mazumtirdzniecībā, tehniskos 

lietojumos un dzīvnieku barības nozarē. 

(https://www.emsland-group.de/)  

 

 

Holtweg 39, 

7751 CR 

Dalen/Coevorde

n, Germany 

1000 govis – sniedz pakalpojumus lauksaimniekiem, 

ganāmpulku nodrošina ar pašražoto rupjo lopbarību.  

14:30 17:00 2.5 

 

4. diena 

06.05. 

2022 

Wettringer 

Strasse 58 

48485 

Neuenkirchen 

Germany 

Jau vairāk nekā 117 gadus Naarmann (Minsterlandes 

piena uzņēmums) ir kvalitatīvu, daļēji ātri bojājošu un 

daudzveidīgu piena produktu piegādātājs ēdināšanas, 

restorānu un pārtikas pārstrādes nozarēs. Pateicoties 

mūsu nemainīgi augstajai piena produktu ražošanas 

kvalitātei un nepārtrauktai mūsu sortimenta attīstībai, 

ir, ieguvuši savu vārdu, kā piena produktu ražotājs 

lielapjoma patērētājiem un kopš tā laika esam kļuvuši 

neaizstājami gastronomijā, viesmīlībā un komerciālajās 

virtuvēs. 

Ikdienas mērķis ir atvieglot produktu pārstrādātājiem 

ēdiena gatavošanu un ražošanu, izmantojot mūsu 

produktus. Naarmann piena produkti ir veidoti tā, lai 

tie būtu vienkāršs pamats jebkuram ēdienam, dodot 

pavāriem un lietotājiem iespēju koncentrēties uz 

būtiskāko: izcila gala produkta radīšanu. 

(https://www.naarmann.de/en )  

10:00 12:00 2 

 Besichtigung 

betrieb 

bodenkamp. 

schüttorfer str. 

7, 48465 

Samern 

Germany 

2019. gadā saimniecībā tika nominēta, kā labākais 

lauksaimnieks reģionā. Īpaši liela vērība tiek veltīta 

dzīvnieku labturības prasības nodrošināšanai cūku 

fermā. Tiek audzēta tikai viena specializētā cūku rase. 

Pievienotās vērtības radīšana - saimniecībā tiek 

nodrošināta pilna cikla ražošana (No sivēnmātēm, 

sivēniem līdz realizācijai gaļā). Cūkām tiek nodrošināta 

turēšana tikai uz salmiem, īpaša ēdināšana (barību 

saimniecība ražo pati, tikai nelielos daudzumos iepērk), 

ar iespēju iziet ārā. Ir slēgts līgums ar kautuvi, gaļa tiek 

marķēta ar tikai šai saimniecībai piešķirtu speciālu 

kodu un tiek realizēta tikai dažos veikalos. 

14:00 17:00 3 

      

07.05. 

2022 

 Dortmunde – Rīga 15:30 18:30  

    
Kopā: 

20 

 

Grupas vadītājs: Valentīna Beča 

                           Madara Vēvere 

 

 

 
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. 

https://www.emsland-group.de/
https://www.naarmann.de/en

