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LAUKSAIMNIECĪBAS FORUMS 2023
"Gudra un sabalansēta izaugsme lauksaimniecības nākotnei"

2023

Ceturtdiena, 13. aprīlis (hallē, B zālē)

11.00   Izstādes svinīgā atklāšana un uzrunas.
12.10   “Prakšu vietu pieejamība un nozīme profesionālo izglītības
              iestāžu audzēkņu piesaistei” – Latvijas Lauku konsultāciju
              un izglītības centra (LLKC) diskusija.
             Moderators: Mārtiņš Cimermanis.
13.10   “Meža valsts reģistra saturs, digitālie pakalpojumi un
              izmantošanas iespējas”.
              Ieva Brence, Valsts Meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības
             departamenta vecākā referente klientu apkalpošanas jautājumos.
13.50–14.00 PĀRTRAUKUMS.
14.00–16.00 “Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas”.
               Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU)
              Dzīvnieku zinātņu institūta pārstāvji.

Piektdiena, 14. aprīlis. “KLP atbalsti gudrai un
sabalansētai izaugsmei” (hallē, B zālē)

11.00   “Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi”.
              Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis.
11.20   “Ekoshēmas – atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu prakšu
               īstenošanu”.
               Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis.
11.40   “Agrovides atbalsta pasākumi”.
               Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis.
12.00   “Kādas iespējas dos jaunie investīciju pasākumi?”
              Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis.
12.20   “Jauni nosacījumi atbalsta saņemšanai, jaunas prasības
               pieteikumu sagatavošanai”.
              Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvis.
12.40   “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības
               sistēma”.
              Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pārstāvis.
13.00   “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza un ilgtspējīga lietošana” – 
               Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) diskusija.
              Diskusijas dalībnieki: VAAD direktora vietnieks Vents Ezers,
              Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi valdes
              priekšsēdētājs Valters Zelčs, Jauno zemnieku kluba (JZK) biedrs
              Reinis Lazdāns.
13.30–14.00 PĀRTRAUKUMS
14.00–16.00 “Lauksaimniecības politika – ko sola tuvā un tālā
               nākotnē?” – biedrības Zemnieku Saeima (ZSA)
               prezentāciju un diskusiju cikls.
            • “Lauksaimnieks un agrovides pasākumi – kā
               saimniekiem veicas ar ieviešanu un kādas izmaiņas
               gaidām rudenī?”
              Maira Dzelzkalēja-Burmistre, ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece.

            • “Nākotne nav aiz kalniem – pirmās nākošā plānošanas
              perioda ziņas!”
             Valters Zelčs, ZSA politikas eksperts.
            • Diskusija – “Lauksaimnieku mājasdarbi gatavojoties jaunajam
               plānošanas periodam”.
              Diskusiju vada Iveta Grudovska, ZSA lauksaimniecības eksperte.
             Dalībnieki: ZSA pārstāvis, ZM pārstāvis, Zinātnes un pētniecības
             pārstāvis.

Sestdiena, 15. aprīlis. “Inovācijas nozarē” (hallē, B zālē)

11.00   “Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu sagatavošana pirms
              pārbaudes. Izplatītākās neatbilstības pārbaudes laikā”.
             Andris Circenis, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC)
             laboratorijas vadītājs, inženieris.
11.20   “Vidzemes inovāciju programma studentiem (VIPS)”.
             Gundars Zvejs.
11.40   “Jaunumi dekoratīvo kokaugu izvēlei apstādījumos”.
               Iveta Ozola, SIA „Mācību centrs Liepa”.
12.00-12.15 PĀRTRAUKUMS
12.15   “PAVASARIS 2023” dalībnieku prezentācijas.
             Dalībnieki tiks precizēti.
13.45-14.00 PĀRTRAUKUMS
14.00   “Kompostējamā BioAgri plēve – dabai draudzīga un
                ekonomiski izdevīga alternatīva augsnes pārklāšanai”.
               Zande Briķe, SIA “CleanLiving Trade” vadītāja.
14.20   “Saimniecības budžets un oglekļa programmas loma tajā”.
               Ritvars Podziņš, OU “eAgronom”.

Sestdiena, 15. aprīlis. “Aktualitātes liellopu audzētājiem”
(hallē, Semināru zālē)

11.00-13.00 “Gaļas liellopu audzēšanas iespējas vietējā tirgus
              vajadzībām un inovatīvo tehnoloģiju izmantošana” –
              prezentāciju cikls.
             Gaļas liellopu audzētāju biedrība (GLAB) sadarbībā ar
             Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociāciju (LGLAA).
           • 11.00 “Gaļas liellopu audzēšana Latvijas patērētāja vajadzībām”.
             Alma Bērziņa, LPKS “Latvijas Liellops” vadītāja, GLAB valdes locekle.
           • 11.40 “Pļavas produktu zīmols – atbalsta mehānisms
              produkcijas ražošanai dabiskajos zālājos”.
              Inga Muižniece, Latvijas dabas fonds, Pļavas produktu zīmola vadītāja.
          • 12.20 “Moocall sistēmas”.
              Ēriks Hausmanis, SIA “Latwa”.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var mainīties. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā un sociālos tīklos.
Prezentācijas, kas norisinās hallē, B zālē, tiks filmētas. Pēc izstādes Jums būs iespēja sev ērtā laikā noskatīties video mājaslapā www.ramava.lv un sociālajos tīklos.
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