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Ievads 

  

Autore šo tēmu izvēlējās, jo vēlas uzzināt vairāk par zemnieku saimniecības “Sermuļi” 

darbību un vēsturi. 

Zemnieku saimniecība ‘’Sermuļi’’ nodarbojas ar lopkopību, jo tas ir ekanomiski 

izdevīgākais biznes no visiem mēģinātajiem. Šī saimniecība ir izmēģinājusi dažādas  

nodarbošanās - gan graudkopību, gan mežsaimniecību, gan dažādu tehnisku pakalpojumu 

sniegšanu un tā tālāk. 

Darba uzdevumi:  

1. Uzzināt, kas ir lauksaimniecība un kādi var būt tās veidi. 

2. Savākt informāciju par pareizu govju barošanu un turēšanu. 

3. Izpētīt saimniecības ‘’Sermuļi’’ ganāmpulku. 

4. Izpētīt simniecības attīstību un pamatlīdzekļus. 

5. Izpētīt govju barošanu un turēšanu saimniecībā ‘’Sermuļi’’. 

6. Izdarīt secinājumus par saimniecību un govju audzināšanu. 

Darba mērķis: Izpētīt zemnieku saimniecības ‘’Sermuļi’’ darbību un noskaidrot vai 

saimniecībā pareizi samnieko. 

 Tēmas akualitāte: Šī tēma ir aktuāla, jo daudzi jaunieši nemaz nezina, kas ir saimniecība 

un ar ko tajā nodarbojas. 

 Tēmas nozīmīgums: Šī tēma ir nozīmīga ar to, ka jauniešiem ir jāuzzina kā pareizi 

saimniekot, jo bez pareizas saimniekošanas nekas neizdosies. 
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Lauksaimniecība 

 Lauksaimniecība - lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kas vērsta uz augu un 

dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanu un/vai citu to izejvielu iegūšanu rūpniecības 

nolūkiem, piemēram, aitkopji iegūst vilnu, lai pēc tam no tās gatavotu apģērbu.
1
  

Lauksaimniecībai ir divas svarīgākās nozares: lopkopība un zemkopība. Zemkopība ir saitīta ar 

zemes apstrādi un kultūraugu audzēšanu, tā ir pati nozīmīgākā tautsaimniecības nozare pasaulē. 

Lopkopba ir saistīta ar lopu audzēšanu un to produktu apstrādi. Katrā pasaules daļā ir sastopamas 

savādākas kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku sugas, kuras ir galvenais vietējo iedzīvotāju 

iztikas līdzeklis. 

 Zemnieku saimniecība - Zemnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

kuras komercdarbības joma galvenokārt ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura 

ierakstīta komercreģistrā kā zemnieka saimniecība.
2
 Visbiežāk Latvijā zemnieku saimniecības 

nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Pārsvarā zemnieku saimniecības pieder vienai 

personai, bet tajās strādā vairāki darbinieki, kuri par to saņem attiecīgu samaksu. Zemnieku 

saimniecības reģistrē, lai oficiāli pārdotu produkciju, saņemtu platību maksājumus un  nodokļu 

atvieglojumus. Zemnieku saimniecības nodarbojas arī ar mežistrādi, biškopību, humusa 

ražošanu, pakalpojumu sniegšanu u. c.  

 Bioloģiskā saimniecība - Bioloģiskā lauksaimniecība ir vienota lauksaimniecības un 

pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas 

elementu-augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku veselīgu un auglīgu pastāvēšanu.
3
 Bioloģiskie 

produkti pārsvarā tiek pārdoti tirgū, kur tos tirgo mazās, privātās bioloģiskās saimniecības. 

Bioloģiskos produktus var nopirkt arī veikalā, bet tie nav pieejami pārāk plašā klāstā, jo to 

ražošana ir dārga un neizdevīga. Šie produkti ir īpaši ar savu kvalitāti un sarežģīto ražošanu, 

tāpēc tiem ir augstāka cena. Bioloģiskā saimniecība ir jāuztur pēc visām noteiktajām prasībām, 

kuras ir notekusi Eiropas Savienība un Lauksaimniecības atbalsta dienests. Šīs prasības pieprasa 

                                                           
1
 http://lv.wikipedia.org/wiki/Lauksaimniec%C4%ABba (Lauksaimniecība – 2014. gada 3. martā pulkstens 23:00). 

2
 http://likumi.lv/doc.php?id=171009 (Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums, 2. pants – 2014. gada 3.martā 

pulkstens 19:00 ) . 
3
 http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija/ (Biolģiskās 

lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija – 2014. gada 3. martā pulkstens 20:00). 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Lauksaimniec%C4%ABba
http://likumi.lv/doc.php?id=171009
http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija/
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visas darbības dokomentēt un nelietot neko, kam sastāvā ir ķīmiskas vai modificētas vielas, tāpēc 

Latvijā nav daudz bioloģisko saimniecību. 

 Lopkopība - lauksaimniecības nozare, kurā nodarbojās ar mājdzīvnieku audzēšanu, lai 

iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus.
4
Lopkopība ir viena no vadošajām ražotnēm pasaulē, tā 

diezgan plaši ir izvietojusies arī Latvijā. Vispieprasītākie produkti no lopkopības plaukta ir gaļa 

un piens, pārsvarā, piens no liellopiem un gaļa no cūkām. Patiesībā šīs preces ir vienas no 

pieprasītākajām vispārīgi, ja neskaita zemkopībā saražotās preces. Lopkopībai ir daudzas 

nozares, katrai lauksaimniecības dzīvnieka sugai tiek piedēvēta sava nozare un tās arī tiek dalītas 

vēl smalkāk atkarībā no produkta, kurš tiek ražots. Pati izplatītākā Latvijā ir piena lopkopība, bet 

pasaulē gaļas lopkopība. Lopkopība ir viens no visbiežāk sastaptajiem amatiem pasaulē, bez tās 

cilvēki ciestu badu, jo pat tuksnesī cilvēki nodarbojas lopkopību, to ganīšanu. Lopkopībai tāpat 

kā citiem darbību veidiem ir noteikumi, kurus ir jāievēro, tie ir saistīti ar turamo dzīvnieku 

labklājību, apkārtējo vidi un produktu ražošanu. 

 Zemkopība - Zemkopība ir saimnieciska rakstura nodarbošanās, kas saistīta ar zemes 

apstrādi pārtikas kultūru audzēšanai. Zemkopība ir lauksaimniecības apakšnozare.
5
 Zemkopība ir 

valdošā tautsaimniecības nozare gan tirgus ziņā, gan kā iedzīvotāju pamatlīdzeklis.  Paši pieprasītākie 

zemkopībā audzētie produkti ir graudaugi. No graudaugiem tiek ražota lielākā daļa pasaules pārtikas 

produktu, kurus lieto kā cilvēku pārtikā, tā arī dzīvnieku. Zemkopību ļoti ietekmē laika apstākļi, katrā 

dabas zonā augiem ir savādāks veģitācijas periods un atražojums.  

 Mežsaimniecība - Mežsaimniecība ir uzņēmējdarbības nozare, kurā peļņa tiek gūta no meža 

zemes apsaimniekošanas. Tās mērķis ir panākt meža resursu efektīvāku izmantošanu. Mežsaimniecība ir 

viena no lielākajām nozarēm Latvijā.6 Latvijā tiek iedalīti astoņi mežsaimniecības reģioni, tas tiek darīts, 

lai būtu vieglāk apsaimniekot visus valsts mežus. Lielākā daļa Latvijas mežu pieder LVM (Latvijas valsts 

meži) mežsaimniecībai un privātpersonām. Mežsaimniecība ir meža apsaimniekošana, tas ir: zāģēšana, 

stādīšana, kopšana, stigošana, dastošana u. c. Arī ar mežsaimniecību cilvēki nodarbojas visa pasaulē, 

visaktīvāk gan ar vertīgo koku izciršanu mūžzaļajos mežos, kurus mēdz saukt arī par ‘’pasaules zaļajām 

plaušām’’, jo tajos tiek saražots vislielākais daudzums skābekļa. 

                                                           
4
 http://lv.wikipedia.org/wiki/Lopkop%C4%ABba (Lopkopība – 2014. gada 3. martā pulkstens 21:00). 

5
 http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemkop%C4%ABba (Zemkopība – 2014. gada 3. martā pulkstens 23:00). 

6
http://www.delfi.lv/temas/mezsaimnieciba/ (Mežsaimniecība – 2014. gada 4. martā 21:00) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Lopkop%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemkop%C4%ABba
http://www.delfi.lv/temas/mezsaimnieciba/
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Pareiza govju barošana, turēšana un aprūpe 

 Govij pati svarīgākā ir barošana un dzīves apstākļi, tie nosaka govs ražību un kvalitāti. 

Lai iegūtu augstražīgu govi, tā ir pareizi un pilnvērtīgi jābaro jau kopš bērnības. Govij 

nepiecišamais barības daudzums ir atkarīgs no: govs šķirnes, ražošanas nozares, vecuma, 

ražošanas perioda u. c. Piemēram, piena govij vajadzēs vairāk barību nekā gaļas govij, jo piena 

govij ir jāapēd pietiekami daudz barības, lai pietiktu gan viņai, gan piena saražošanai. Turpretīm 

gaļas govij ir nepieciešams uzņemt barību tikai sev, bet ja tā ir zīdītājgovs tai ir nepieciešams 

uzņemt barību gan sevis, gan sava teliņa pabarošanai. Govs šķirne ietekmē govs barības gaumi, 

piemēram, Latvijas brūnās šķirnes govis ir mazāk izvēlīgas barības ziņā, tās ēd arī sliktākas 

kvalitātes barību, bet Holšteinas melnraibās šķirnes govis ēd tikai labāko no barības. Ļoti svarīgs 

ir ēdināšanas daudzums atkarībā no govs vecuma, pašsaprotami, ka telei nevar dot tikpat daudz 

ēdienu, cik dod pieaugušai govij, jo tam var būt nepatīkamas sekas. Svarīgi ir govij dot, netikai 

sausnu, bet arī spēkbarību un vitamīnus, un nodrošināt piekļuvi dzeramajam ūdenim. Lai 

izvairītos no problēmām, ganāmpulkam jābūt sadalītam pa vecumiem un atkarībā no laktācijas 

fāzes un produktivitātes, katru grupu tur un baro atšķirīgi.
7
 Nepareiza barošana apgrūtina govju 

atnešanos, samazina govs piena rādītājus (taukprocentu un olbaltumvielas zem 3%) un 

izslaukumu. Govīm ļoti svarīgi ir nodrošināt pārtiku visu diennakti, jo viņas ēd bieži, bet ne ilgi, 

un visvairāk tieši naktī.  

 Govij ir jānodrošina arī pieņemami novietnes apstākļi. Govīm ir nepiecišama gan brīvība, 

gan telpas, kur patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Lielajās saimniecībās, kur govis tur 

tikai telpās ir vairākas zonas, pa kurām govis var brīvi pārvietoties. Katra zona ir paredzēta citai 

darbībai, parasti novietnē ir trīs zonas: atpūtas zona, slaucamā zona un barības zona. Atpūtas 

zona ir iekārtota tā, lai govis tajā justos ērti un tā būtu viegli tīrāma, jo pati svarīgākā ir higēna. 

Higēna novietnēs ir ļoti svarīga, jo nehigēniska novietne veicina govs tesmeņa slimības, 

somatisko šūnu skaita pieaugumu un baktēriju pavairošanos. Atpūtas zonā ir izveidoti boksi 

(nodalījums, kurā guļ govs), kuros tiek likti gumijas paklāji, vai tie tiek regulāri kaisīti ar 

skaidām, salmiem vai smiltīm. Atpūtas zonā atrodas arī govju dzirdnes un birstes pie, kurām 

govis var pakasīt muguru un sānus. Slaucamā zona ir izveidota tā, ka govis tur tiek ielaistas tikai 

                                                           
7
 http://www.vetserviss.lv/publikacijas/54-par-govju-miesas-stavokli-un-edinasanu (Par govju miesas stāvokli un 

ēdināšanu – 2014. gada 5. martā pulkstens 1:00) 

http://www.vetserviss.lv/publikacijas/54-par-govju-miesas-stavokli-un-edinasanu
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uz slaukšanu un vietas tur ir apmēram 10 govīm, tāpēc govis tur iet uz maiņām. Barības zona ir 

izveidota ar barošanas nožogojumiem, kuri ir novietoti gar lielu koridoru, kurā tiek izvadāta 

govju barība. Govs piekļuve ēdienam ir tikai ar galvu, kas ir labi, jo viņai nav iespējams izbradāt 

vai citādi piesmērēt barību. Šāda tipa kūtīs ļoti svarīga ir ventilācija un gaismas piekļuve, jo 

govij svarīgi ir saņemt pietiekami dauz svaigu gaisu un gaismu. 

 Mazajās saimniecībās saimniekošana notiek pavisam savādāk, tajās govis dzīvo ganos un kūtī 

nāk tikai uz slaukšanu, vai arī dzīvo kūtī un ganos iet tikai pa dienu. Šāda tipa simniecībās govis 

kūtī stāv piesietas pie ķēdes, bet ganos tās atrodas aplokā, kurš ir veidots vainu no elektriskā 

gana vai no dzeloņdrātes. Iešana ganos govīm nāk par labu, jo viņas var uzņemt gaisu, gaismu, 

šķidrumu, proteīnus, vitamīnus un protams svaigu barību. Govīm pati labākā guļvieta ir uz 

pļavas vai sienā, tapēc govis labprāt uzturas ganos. Ganos barojot govis ir nepieciešams 

iegādāties barotavu, tādā veidā vērtīgāk būs izmantota barība, jo govis nevarēs to sagulēt vai 

piebradāt. Ganos ir nepieciešams nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, tas var būt dīķis, bet labāk 

ganos ir novietot dzirdni, kura ūdena pienāk no dziruļbuma vai no akas. Ganos dzīvojošam 

govīm ir nepieciešama būda, kurā pārnakšņot sliktos laika apstākļos. Uz kūti viņas iet tikai 

slaukties un pie reizes saņem savu spēkbarības devu.  Kūtī dzīvojošām govīm jābūt kārtīgi 

pakaisītām un notīrītām, silēs vienmēr jābūt  barībai,  pie silēm jābūt dzirdnēm, kūti ir regulāri 

jāvēdina un protams jāsagādā gaismas piekļuve. Ieteicams ir govis vismaz uz pāris stundām laist 

ganos. Govij nav ieteicams pēkšņi mainīt vidi, jo viņa jau ir pielāgojusies dzīvei ierastajā vide. 

Protams, runājot par turēšanu vēl ir jāatcerās arī dalīšana pa vecumiem. Teļus līdz četru mēnešu 

vecumam var turēt būdiņās, bet pēctam tiem ir vajadzīgs atsevišķs aploks, kurā viņi var dzīvot 

bez pieaugušajām govīm. 

 Govīm ļoti svarīga ir veterinārā aprūpe. Veterinārā aprūpē ir jānodrošina obligātās potes, 

asins analīzes, nagu apkope u. c.(vismaz vienu reizi gadā). Protams, pie veterinārās aprūpes ir 

pieskaitāma arī ārstēšana no dažādām slimībām un somatiskajām šūnām, apgāde ar vitamīniem, 

kaļķi un sāli, un, protams, govs sēklošana. Ir pareizi, ja govis ganāmpulkā tiek atragotas, lai 

viena otru nesabadītu. Šis ir vēlviens pienākums, kurš ir jāpieskaita veterinārajai aprūpei. 

Pārsvarā par veterināro aprūpi atbild veterinārārsts, kurš ir izglītojies speciāli šim darbam. 

Veterinārā aprūpe ir izveidota, lai efektīvāk apsaimniekotu saimniecību. 
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Saimniecības attīstība. 

 Saimniecība ir izveidota 1991. gadā, pirms tam tur atradās vienkārša mežsaimniecības 

ēka. Pati saimniece pēc izglītības bija mežsargs, tāpēc viņai darba sakarā tika pešķirt māja meža 

vidū un vēlāk uzcelta saimniecības ēka, kurā tagad atrodas kūts, klēts un penamāja. Pirmajā 

saimniekošanas gadā saimniecībai bija tikai 2 govis, kuras ganija pie ķēdes un slauca ganos, trīs 

reizes dienā. Pienu no lauka ar ratiņiem veda  uz ceļgalu, 20 litru kannā, kur to katru dienu 

savāca. Tā tas turpinājās, vairākus gadus, līdz piena savācējs atteicās no piena vākšanas. Tad 

saimniecība sāka ražot krējumu un sviestu, kuru paši vadāja pa mājām un pārdeva, protams, tas 

nevilkās ilgāk par gadu, jo tas nebija izdevīgi saimniecībai. 1997.gadā saimniecība sāka nodot 

pienu uz piensaimnieku kooperatīvu ’’Tukuma piens’’. 2001. gadā saimniecība iegādājās 

kombainu un 2003. gadā tika nopirkts lietots traktors un izrakts dziļurbums. Šajos gados 

saimniecība mēģināja audzēt graudus pašu saimniecībai un pārdošanai. 2005. Gadā saimniecība 

pieteicās Eiropas projektam, kura rezultātā saimniecība izveidoja modernu pienamāju. 

Saimniecība 2006. gadā pārgāja uz bioloģiskās saimniecības status, kurš ieviesa ļoti 

smagas pārmaiņas saimniecības dzīvē. Saimniecībai bija jāsāk sekot līdzi katram solim, lai tikai 

neizmantotu, kaut ko modificētu vai ar ķimikālijām saistītu. Nācās uzskaitīt katru zāles stiebru, 

ko govs noēda un katru gramu mēslu, kurus izveda no kūts, bet pats grūtākais bija plāns, kurš 

bija jāizveido saimniecības zemes izmantošanai, 10 gadus uz priekšu un pie tam pienotavā pienu 

pieņēma kā parastu. Šajā pašā gadā, vētras laikā sabruka govju būda, tas bija diezgan smags 

trieciens, jo nācās sākt jaunas būdas celtniecību, kas protams prasīja papildus līdzekļus.  2007 

.gadā saimniecība aizgāja no piensaimnieku kooperatīva ’’Tukuma piens’’, jo samaksa par pienu 

bija pārāk zema un neregulāra. Pēc tam saimniecība pārgāja uz piensaimnieku kooperatīvu 

’’Nadziņi 1’’. Šajā pašā gadā arī tika paņemts aizņēmums un nopirkts traktors ar hidrolisko 

pacēlāju. 2009. gadā, tika pabeigta jaunā govju būda. 2010. gadā  saimniecība sāka nodarboties 

arī mežsaimniecības jomā, veikt dažādus ar mežizstrādi saistītus pakalpojumus ‘’LVM’’. 

Protams, visu šo gadu laikā saimniecībā esošo lopu skaits paplašinājās un piena daudzums 

palielinājās. 2011. gadā saimniecība sāka veikt dažādus pakalpojumus ar traktoru. Bioloģiskais 

statuss siamniecībai deva papildus ienākumus, bet tas bija par sarežģītu, tāpēc 2012. gadā 
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saimniecība no tā atteicās un pārgāja uz parastas zemnieku saimniecības status. 2014. gada 

sākumā saimniecībā jau ir 30 lopi un, tā  gadā saražo, apmēram, 75 tonnas pienu. 

Saimniecības pamatlīdzekļi.  

Saimniecībai pieder īpašums ar lielu zemes platību, saimniecības ēkām, lauksaimniecības 

tehniku un lopiem. 

 Saimniecībai pieder 73 hektāri zemes, lauksaimniecībā tiek izmantots 61 hektārs, pārējā 

zeme ir jaunaudzes  un augļudārzi. Zeme pārsvarā sastāv no  velēnu karbonātu un galeja augsnes, 

un kultūraugsnes. Lauki ir ļoti kalnaini, tamdēļ uz viena lauka ir dažādas augsnes, kalna aukšgalā 

ir viena veida augsne, bet ielejā pavisam cita. Kultūraugsnes ir izveidojušās tiem laukiem, uz 

kuriem ir sēti vai stādīti kultūraugi, vairāku gadu garumā. Zeme tiek izmantota ganībām, siena 

un skābbarības audzēšanai, kultūraugu audzēšanai un lopu barošanai.  

 Saimniecībai ir vairākas ēkas, bet lielākā no tām ir saimniecības ēka, kurā ir kūts, klēts un 

piena māja. Šajā ēkā notiek lielākā daļa saimnieciskās darbības, govju slaukšana, piena 

uzglabāšana un pat spēkbarības sagatavošana, un uzglabāšana. Saimniecībai pieder arī māja, 

šķūnis, būda govīm, dziļurbuma ēka un daudzas teļbūdas. Lielāko daļu no ēkām saimniecība ir 

cēlusi pati, bet māju un saimniecības ēku ieguva iepriekšējā darba rezultātā. Saimniecības ēkai 

tika veikta piebūve ar ES projekta atbalstu, bet mājai piebūve neizdevās, tā palika puscelta. Visas 

ēkas tiek izmantotas saimnieciskai darbībai, pat māja. 

 Gadu garumā saimniecībai piederējusi dažāda tehnika, bet lielākā daļa no tās ir pārdota. 

Tā kā saimniecība ir izmēģinājusi dažādas nodarbošanās, viņiem ir bijusi arī piemērota tehnika. 

Pašreiz saimniecībai pieder traktors ar hidrolisko pacēlāju, mēslu ārdītājs, savācējpiekabe, 

trīskorpusu arkls, šļūce, piekabe un ecešas. Visa šī tehnika tiek izmantota saimniekošanā, lauku 

apstrādē, govju barības vākšanā un pārvietošanā, un dažādu pakalpjumu sniegšanā. Saimniecībai 

ir piederējuši vairāki traktori, graudu kombaini un zemes apstrādes tehnika. Pats lielākais un 

mērienīgākais pirkums, pēdējo gadu laikā, ir bijis traktors ar hidrolisko pacēlāju, kura iegādei 

tika paņemts aizdevums. 

 Galvenais saimniecības iztikas līdzeklis ir govis un to ražotie produkti. Govju 

ganāmpulks saimniecībai ir piederējis jau no sākta gala, mainījies ir tikai tā sastāvs un daudzums. 



10 
 

Pašreiz saimniecībai pieder 30 lopi, 14 no tiem ir slaucamās govis, 8 goteni (grūsnas teles) un 8 

teles. Kopā saimniecības apgrozībā ir bijuši 206 lopi, saimniecībā dzimuši 159 no tiem. 

Ganmpulks 

               ZS ‘’Sermuļi’’ ganāmpulka govju apskats 

Ganāmpulka pārskats 

Ganāmpulks: LV0224146 Ganāmpulka īpašniece: Santa Andersone 

N.p.k. 
Dzīvnieka 

vārds 

Identitātes 

nr. 

Ganāmpul 

- kā 

Vecums Šķirne 

Taukpro - 

cents 

pienā 

Olbaltum - 

vielu 

daudzums 

pienā 

Izslauk 

- ums 

dienā 

(litros) 

Statuss 

1. Mēmele 0995 8 gadi LB 5.78 3.86 17.4 ciet 

2. Palma 1005 7 gadi LB 5.82 4.21 15.8 slaucama 

3. Tērce 1014 7.5 gadi HM 5.25 3.01 39.1 slaucama 

4. Ziedaļa 1026 6 gadi HS 4.12 3.61 25.6 slaucama 

5. Roze 1032 5 gadi HM 4.80 3.20 15.0 slaucama 

6. Gauja 1036 5 gadi HM 6.92 5.00 6.3 slaucama 

7. Lāse 1039 5 gadi HS 3.84 3.27 20.5 slaucama 

8. Venta 1048 5.5 gadi HM 4.15 3.06 26.5 slaucama 

9. Tulpe 1053 4 gadi HM 5.39 3.42 12.8 slaucama 

10. Ķirse 1062 3 gadi LB 4.46 3.33 17.6 ciet 

11. Jūra 1064 3 gadi LB 4.28 3.33 22.2 slaucama 

12. Temza 1066 3 gadi HM 3.56 2.86 28.2 slaucama 

13. Ogre 1067 2.5 gadi HM 3.33 2.96 21.9 slaucama 

14. Zīle 1070 2.5 gadi HS 4.77 3.18 19.5 slaucama 

15. Panda 1073 2 gadi LB - - - grūsna 

16. Gaura 1076 20 mēn. HM - - - grūsna 

17. Taiga 1078 19 mēn. HM - - - grūsna 

18. Gamma 1080 18 mēn. XX - - - grūsna 
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19. Ose 1082 16 mēn. HM - - - grūsna 

20. Liekne 1083 16 mēn. HM - - - grūsna 

21. Sproga 1084 15 mēn. XX - - - grūsna 

22. Ķimene 1086 13 mēn. LB - - - grūsna 

23. Pērse 1088 10 mēn. LB - - - tele 

24. Rota 1089 9 mēn. HM - - - tele 

25. Pērle 1090 8 mēn. XX - - - tele 

26. Lēpe 1092 7 mēn. HS - - - tele 

27. Rozīne 1095 4 mēn. XP - - - telīte 

28. Cielava 1097 3 mēn. XX - - - telīte 

29. Kaija 1098 2 mēn. HS - - - telīte 

30. Zemene 1099 1 mēn. HS - - - telīte 

 

 Tabulā ir apskatāmi visi saimniecības lopi, to vecumi, šķirnes, statuss ganāmpulkā un 

slaucamajām govīm ir redzama arī piena kvalitāte. 

Ganāmpulks ir dibināts 1991. gadā, ar divām govīm. Saimniecībā apgrozībā kopā ir 

bijuši 206 lopi, bet saimniecībā piedzimuši 159 no tiem.  Pārsvarā, jaunās govis un teles ir 

tīršķirnes (100 % asinība). Saimniecībā regulāri tiek audzētas jaunās govis, lai nomainītu vecās 

un slimās, to ļoti labi var redzēt tabulā pie vecumiem.
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Govju barošana, turēšana un aprūpe ZS ‘’Sermuļi’’ 

Saimnicībā ‘’Sermuļi’’ govju barošanai tiek pievērsta liela uzmanība, jo ir ļoti svarīgi 

noturēt visus piena rādītājus virs vidējā līmeņa, citādi par pienu ir zemāka samaksa. Govis ir 

atdalītas no teļiem, bet cietstāvošās govis atrodas kopā ar slaucamajām govīm, jo saimniecībai 

nepietiek laika un līdzekļu to atdalīšana. Govis dzīvo ganos, kur tās tiek apgādātas ar sausnu, 

kura regulāri tiek papildināta. Govīm ganos ir novietota divpadsmitvietīga barotava, kurā tiek 

iekrauts siena rullis, bet skābsiena ruloni tiek likti ganos, uz zemes, jo tiem barotavā nav vietas 

un tie ir izturīgāki. Ganos atrodas dzirdne, kura ir savienota ar dziļurbumu un ūdens tajā ir 

pieejams visu diennakti. Spēkbarību govis saņem kūtī, pirms slaukšanas. Ziemā spēkbarībai tiek 

pievienoti vitamīni, rapsis un melase, bet vasarā pēc tiem nav nepieciešamība, jo govis to visu 

var iegūt no svaigās zāles.  Graudi spēkbarībai tiek pirkti, pārsvarā tie ir kvieši un auzas. 

Skābsienu un sienu saimniecība gatavo pati, pārsvarā no āboliņa un timotiņa. Skābsiena un siena 

iztrūkuma gadījumā, tas tiek nopirkts. Teļi tiek barotiar to pašu, ar ko govis, tikai mazākā 

daudzumā. 

Kā jau iepriekš pieminēju, govis tiek turētas ganos un ir atdalītas no teļiem. Lopiem 

ganos ir uzcelta liela būda, tā ir pārdalīta uz divām daļām,  teļiem ir piešķirta mazākā būdas daļa, 

bet govīm lielākā. Piekļuve  būdai ir no abiem galiem, pa vienu galu govīm, pa otru teļiem. Būda 

regulāri tiek tīrīta un kaisīta. Mazajiem teļiem ir nopirktas speciālas būdiņas, kurās teļi var dzīvot 

līdz 4 mēnešu vecumam. Aplokā teļi dzīvo no 4 līdz 15 mēnešu vecumam, pēc tam teļi tiek 

pārvietoti uz aploku, pie govīm. Govis tiek laistas kūtī tikai uz slaukšanu, protams, arī ja tās ir 

slimas, vai tikko atnesušās. Slaucamās govis kūtī nāk uz maiņām, jo visām tur nepietiek vietas. 

Kamēr govis atrodas kūtī, tās tiek piesietas pie ķēdes, bet ganos govis tiek ierobežotas ar 

elektrisko ganu (aploku).  

Saimniecībā par veterināro aprūpi atbild saimniece un veterinārārsts Olārs Obodņikovs. 

Govis tiek regulāri potētas pret trakumsērgu, tām tiek apgriesti nagi un paņemta asins analīze. 

Saimniecībā govis tiek atragotas, tas tiek darīts, kamēr viņas vēl ir mazas telītes. Govīm pēc 

dzemdībām vai veselības traucējumiem tiek barots un laists kaļķis, dots specials enerģijas 
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dzēriens un vitamīni.  Ganos, katru dienu, govīm ir pieejama laizāmā sāls ar vitamīniem. Kad 

govis slimo, tad vetārsts izraksta zāles, kuras saimniecei ir jāizmanto govju ārstēšanā. 

Secinājumi 

1. Autore secina, ka lauksimniecība ir ļoti plašs jēdziens, zem kura atrodas visas darbības, 

kas saistītas ar zemes apsaimniekošanu un lopu audzēšanu. 

2. Govs pareizai barošanai un turēšanai ir nepieciešams vadīties pēc principiem, kuri ir 

izpētīti un labi zināmi. 

3. ZS ‘’Sermuļi’’ ganāmpulkā pārsvarā ir ļoti kvalitatīvas un aukstražīgas govis, kurām ir 

augsti izslaukumi, taukprocents un olbaltumvielu daudzums pienā, bet galvenais ir 

tīršķirnība, kura ir lielākai daļai no ganāmpulka. 

4. Pētot saimniecības attīstību un pamatlīdzekļus autore secina, ka saimniecība ir krasi 

attīstījusies un piedzīvojusi dažādus laikus, bet tikusi tiem pāri un pašreiz atrodas stabilā 

stāvoklī. 

5. Saimniecībā govis tiek barotas un turētas pēc saimnieces ieskatiem, pieredzes un 

iespējām, bet apskatot govju piena kvalitāti, tabulā, ir redzams, ka govis tiek barotas ļoti 

labi, jo gandrīz visi rādītāji ir virs vidējā. 

6. Saimniecībā govis tiek audzētas pareizi, jo ar katru paaudzi, to rādītāji ceļas un tās nes 

lielākus ienākumus. 

7. Auore secina, ka ZS ‘’Sermuļi’’ ir saimniecība ar iniciatīvu, kuru viņi nebaidās likt lietā 

un tamdēļ turpinās saimniekot vēl daudzus gadus. Saimniecībai ir uzņēmusi pareizo 

saimniekošanas virzienu, pēc kura arī vajadzētu turpināt, protams, ka saimniekošanas 

stilā ir daži mīnusi, bet tādi pat ir lielās saimniecībās.
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Nobeigums 

   

Autore šo darbu beidzot ir uzzinājusi to, ka saimniecības darbu izpildei nepietiek ar vienu 

cilvēku, jo ir jāpaspēj izdarīt visi saimniecības darbi un vēl jāsavāc govīm barība, un jāuzskaita 

grāmatvedība. Autore uzzināja arī jaunus un radikālus saimniekošanas veidus.  

 Es uzskatu, ka saimniecību vajadzētu petit dziļāk, jo taj ir ļoti gara un interesanta 

vesture. Un tāpēc, ka pētot saimniecību dziļāk būtu iespējams meklēt risinājumus, tās 

problēmām. 



15 
 

Izmanotā lieratūra 

 http://lv.wikipedia.org/wiki/Lopkop%C4%ABba  

  http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemkop%C4%ABba  

  http://www.delfi.lv/temas/mezsaimnieciba/ 

 http://www.lvm.lv/lat/lvm/lvm_struktura/lvm_mezs/mezsaimniecibas/ 

 http://www.vetserviss.lv/publikacijas/54-par-govju-miesas-stavokli-un-edinasanu 

 http://lv.wikipedia.org/wiki/Lauksaimniec%C4%ABba  

   http://likumi.lv/doc.php?id=171009  

   http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija  

 http://www.vetserviss.lv/publikacijas/73-govju-edinasana-pec-atnesanas   

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2004. gada jūlijs, 51. - 62. lpp) 

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2003. gada maijs, 51. - 57. lpp) 

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2003. gada marts, 59. - 60. lpp) 

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2012. gada maijs, 52. - 53. un 60. – 62. lpp) 

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2012. gada jūlijs, 48. - 67. lpp) 

 Žurnāls ‘’Agro tops’’ (2005. gada jūlijs, 36. - 45. lpp) 

 Žurnāls ‘’Piena ziņas’’ (2012. gada maijs, 22. – 29. lpp.) 

 Buklets ‘’Skābsiena ražošana’’ (Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs, 1997./1998. 

gads) 

 ‘’Lauku lapa’’ (2012. gada maijs nr. 86, 18. – 20. lpp.) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Lopkop%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemkop%C4%ABba
http://www.delfi.lv/temas/mezsaimnieciba/
http://www.lvm.lv/lat/lvm/lvm_struktura/lvm_mezs/mezsaimniecibas/
http://www.vetserviss.lv/publikacijas/54-par-govju-miesas-stavokli-un-edinasanu
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lauksaimniec%C4%ABba
http://likumi.lv/doc.php?id=171009
http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija
http://www.vetserviss.lv/publikacijas/73-govju-edinasana-pec-atnesanas


16 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS 



17 
 

 

ZS ‘’Sermuļi’’ saimniecības ēka 

(Autors: Laura Balandiņa ) 

 

ZS ‘’Sermuļi’’ dzīvojamā ēka (Autors: Laura Balandiņa) 

Skats ZS ‘’Sermuļos’’ (Autors: Laura Balandiņa) 


