
Pārskats par 
projekta dotajām 
iespējām Latvijas 

robežas pusē 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 gadam projekta Nr. LLII-060 „Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā” 
noslēguma konference, 28.02.2012. 



- Demonstrējumu un apmācību bāzes 
izveide; 

- Instrumenti tehnoloģiju pārnesei; 
- Konsultācijas; 
- Apmācības; 
- Semināri; 
- Izstādes un uz uzņēmēju dienas; 
- Pieredzes apmaiņas braucieni. 



Projekts deva iespēju iegādāties un 
demonstrēt pašgājēju iekārtu  ar 
paceļamu un uz sāniem izbīdāmu 
platformu. Tā atvieglos stādījumu 
kopšanu – vainagu veidošanu, 
augļaizmetņu retināšanu, ražas 
vākšanu, kā arī segumu uzlikšanu 
ķiršu dārzos u.c. 



Izveidotas informatīvās plāksnes 
demonstrējumiem 

Dārzs ar balstu sistēmām 

Iegūts hlorofilometrs un augsnes 
ekspress analīžu komplets 
konsultācijām 



Demonstrācijas objekti pārstrādē t.sk. ierīcē ķiršu atbrīvošanai no kauliņiem, ābolu mizotājs u.c. 



Izveidota un visu laiku tiek papildināta mājas lapa, kur pieejama informācija par 
projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājiem, gan patērētājiem. 

www.fruittechcentre.eu 



Informatīvās lapas par: 
- Ābeļu vainagu veidošanas 
pamatprincipiem; 
- Jaunajām ābeļu šķirnēm ‘Gita’ un 
‘Dace’; 
- Jaunajām aveņu šķirnēm ‘Ina’ un 
‘Lina’; 
-Ērkšķogu šķirni ‘Rita’; 
-Upeņu šķirni ‘Karina’. 

Bukleti par: 
Saldo un skābo ķiršu, kā arī aveņu 
uzturvērtību, izmantošanu, arī 
šķirnes, receptes 



Konsultācijas augļkopjiem un  
augļkopības produkcijas pārstrādātājiem 

135 konsultācijas 

Konsultāciju tēmas: 
-Dārzu ierīkošana; 
-Dārzu kopšana; 
-Šķirņu izvēle; 
-Koku un krūmu veidošana; 
-Pārstrāde un uzglabāšana; 
-un dažādi citi jautājumi un problēmas nozarē. 

2,7 x   !!! 



Praktiskās un teorētiskās  mācības  

2010.  
15. aprīlis, LVAI, Dobele – laukudiena; 
30. aprīlis, z/s “Ezermala”, Čornajas  pag., Rēzeknes raj.  - ābeļu veidošana; 
20. augusts, SIA “Poceri”, Lone, Jēkabpils raj. – ābeļu un ķiršu veidošana; 
31. augusts, z/s “Lejasdārzi”,  Kuldīgas raj. – saldo un skābo ķiršu, ābeļu veidošana. 
3. septembris, LVAI, Dobele - laukudiena 
 
2011. 
17.marts, z/s „Klīves”, Elejas pag., Jelgavas novads – aveņu un krūmogulāju veidošana 

Augļu koku vainagu veidošana ābelēm un bumbierēm; 
22.marts, z/s „Lejas Danči”, Durbes novads – vainagu veidošana vecākā ābeļu un 

bumbieru dārzā liela auguma kokiem; 
25.marts, LVAI, Dobele – Pārstrādes iespējas mājražotājiem un maziem ražotājiem, 

iekārtas, iepakojums, pārtikas drošība; 
29.marts, z/s „Osīši”, Sesavas pag., Jelgavas novads – vainagu veidošana ābelēm; 
1. aprīlis, IK”Egita Sudakova”, Talsu novads – vainagu veidošana ābelēm; 
5. aprīlis, z/s „Zīlītes”, Rožupes pag. - augļu koku veidošana; 
12. aprīlis, z/s „Apsītes”, Kombuļu pag., Krāslavas raj. – ābeļu vainagu veidošana; 
15. aprīlis, LVAI, Dobele – pavasara lauku diena. 
19. augusts, LVAI, Dobele - laukudiena 460 dalībnieki 

2x !!! 



15. aprīlis, LVAI, 
Dobele – laukudiena 



30. aprīlis, z/s “Ezermala”, Čornajas  pag., Rēzeknes raj.  - ābeļu veidošana 



20. augusts, SIA “Poceri”, Lone, 
Jēkabpils raj. – ābeļu un ķiršu 
veidošana 



31. augusts, z/s “Lejasdārzi”,  
Kuldīgas raj. – saldo un skābo ķiršu, 
ābeļu veidošana 



3. septembris, LVAI, Dobele - laukudiena 



17.marts, z/s „Klīves”, Elejas pag., Jelgavas novads – aveņu un krūmogulāju veidošana Augļu 
koku vainagu veidošana ābelēm un bumbierēm 



22.marts, z/s „Lejas Danči”, Durbes novads – vainagu veidošana vecākā ābeļu un bumbieru 
dārzā liela auguma kokiem 



25.marts, LVAI, Dobele – Pārstrādes iespējas mājražotājiem un maziem ražotājiem, iekārtas, 
iepakojums, pārtikas drošība 



29.marts, z/s „Osīši”, Sesavas pag., Jelgavas novads – vainagu veidošana ābelēm 



1. aprīlis, IK”Egita Sudakova”, Talsu novads – vainagu veidošana ābelēm 



5. aprīlis, z/s „Zīlītes”, Rožupes pag. - augļu koku veidošana 





12. aprīlis, z/s „Apsītes”, Kombuļu pag., Krāslavas raj. – ābeļu vainagu veidošana 



15. aprīlis, LVAI, Dobele – pavasara lauku diena 



19. augusts, LVAI, Dobele - laukudiena 



8. jūlijs, 2010. 
 
Seminārs  
par ķiršiem, to šķirnēm 
un audzēšanu 

56 dalībnieki 



29. jūlijs, 2011. 
 
Seminārs par ogulājiem, to šķirnēm un audzēšanu 

29 dalībnieki 



Biznesa forums 
“Neierobežotās 
iespējas”, Jelgavā 



Zemgales plānošanas 
reģiona konference par ES 
struktūrfondu ieguldījumu 
Zemgales attīstībā 



Dārzkopju konference, 2011 



Riga Food  2010 un 2011 



Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas diens 2010, 2011 



Ābolu izstādes Dabas muzejā 2010 un 2011 



12. augusts, 2010 Pieredzes apmaiņas brauciens 
 
Latvijas delegācijas vizīte Lietuvas dārzkopības 
institūtā un saimniecībās 



20. septembris, 2011 
 
Latvijas delegācijas vizīte Lietuvas saimniecībās 



Ābolu diena 
Dobelē 

Ābolu maiss 



Paldies par 
uzmanību 
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