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2016. gads mācību pētījumu saimniecībā „Pēterlauki”  

 

Merabs Katamadze  

LLU MPS „Pēterlauki”  

 
Mācību un pētījumu saimniecībai „Pēterlauki” 2016. gads pagāja 

salīdzinoši mierīgi pēc vētrainās apvienošanās un pievienošanās 2015. gadā. 

Mierīgi, bet ne viegli, jo ilgstošie nokrišņi kulšanas laikā apgrūtināja ražas 

novākšanu: augustā lija 15 dienas, un kopējais nokrišņu daudzums šajā mēnesī 

sasniedza 128.6 mm, kas ir  174%  no ilggadīgi vidēji novērotajiem nokrišņiem. 

Izmēģinājumu un pētījumu veikšanā 2016. gadā lielas izmaiņas nav 

notikušas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pasūtījumu un demonstrējumu apjoms 

ir pieaudzis par 5–6%. Arī ražošanā ir neliela tendence uz izaugsmi. Šobrīd 

MPS „Pēterlauki”, ieskaitot „Višķu” un „Mušķu” nodaļas, apsaimnieko 320 ha 

zemes.   

Infrastruktūras sakārtošanas jomā arī ir labas sekmes. Tika pabeigta 

renovācija „Pēterlaukos” esošai darbnīcu un laboratorijas ēkai. Finansējuma 

avots bija Zemkopības Ministrijas subsīdijas (50%) un pašu ieņēmumi (50%).  

Zirgkopības mācību centrā „Mušķi” šogad tika izstrādāt projekts, kā rezultātā 

no jauna tika izveidota ūdensvada un kanalizācijas sistēma. Tika ievilkts ūdens 

arī manēžā, lai varētu veikt manēžas laukuma laistīšanu. Kā jau katru gadu, arī 

šogad iegādājamies pamatlīdzekļus  – ekskavatoru „CASE”,  lopbarības rituļu 

pārvadājamo piekabi ZMC „Mušķi”  un graudu pārvadājamo piekabi „Višķu” 

nodaļas vajadzībām. Šogad tāpat kā pagājušajā gadā zirgiem barību 

sagatavojām paši.  

Zirgkopības mācību centrā „Mušķi” turpinās ganāmpulka izkopšanas 

darbi. Ar figurālās jāšanas priekšnesumu šogad „Mušķu” jātnieces uzstājās 

pasaules kausa posma noslēgšanā „Kleistos” un zirgu dienās „Inčukalnā”. Arī 

iejādes sportā mūsu jātniecēm uzlabojas panākumi. Šoziem plānojam iesākt 

staļļa renovācijas projekta izstrādi, finansējuma avots šajā projektā būs pašu 

ieņēmumi.  

„Višķu” nodaļā šogad iesākām teritorijas un apsaimniekojamās 

aramzemes sakopšanu, lai uzlabotu izmēģinājumu ierīkošanas iespējas un 

nodrošinātu objektīvus rezultātus.  

Papildus mūsu pamatfunkciju veikšanai MPS „Pēterlauki”  nodrošina arī 

Veterinārmedicīnas fakultāti  gan ar miltiem un auzām dzīvnieku barošanai, 

gan ar pakaišiem. Palīdzējām arī LF kolēģiem sakārtot Strazdu ielā 1 atrodošā 

laboratoriju korpusa teritoriju.  

Ar lielu cerību gaidām 2017. gadu, lai paveiktu vēl vairāk nekā šogad.  
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