Semināru un diskusiju plāns izstādē
Ceturtdiena, 05.04.2018.
11.00. Izstādes oficiālā atklāšana.
Mēslošanas līdzekļi bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Reinis Reinsons, SIA “Timac Agro Latvia” produktu vadītājs.
13.00. Pārtraukums.
14.00. Laukos.lv diskusija “Lauksaimniecības zemei ir JĀRAŽO”.
Diskusijas tēma:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) atgriešana ražošanā, lai lauki nepaliek arvien tukšāki: statistika, zemes tirgus
tendences, mehānismi LIZ apgūšanai, jaunākās izmaiņas zemes iegādes nosacījumos, zemes nodokļa problēmas.
Diskusijā piedalās:
Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Ina Alksne, Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Zemes fonda vadītāja.
Māris Laukalējs, SIA “Arco Real Estate” valdes loceklis un vērtēšanas nodaļas vadītājs.
Dr.oec. Aleksejs Nipers, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks.
Diskusiju vada:
AS "Latvijas Mediji" portāla laukos.lv redaktore Ingrīda Mičāne un Zemnieku saeimas eksperts Mārtiņš Trons.
Piektdiena, 06.04.2018. – “Aktualitātes un pārmaiņas lauksaimniekiem”
11.00. Pārmaiņas Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā pēc 2020.gada.
Pārsla Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietniece.
11.30. LAD aktualitātes 2018.gadā: platību maksājumu sezona un iespējas investīcijām.
Aigars Šmelds, Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktors.
Andris Grundulis, Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktors.
11.55. Latvijas ekonomikas izaicinājumi un iespējas.
Mārtiņš Āboliņš, bankas Citadele ekonomists.
12.20. Atbalsts Latvijas laukiem – zemes reversā noma un citas finansējumu iespējas.
Ina Alksne, Zemes fonda vadītāja.
Mārīte Lazdiņa, Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Zemgales reģiona vadītāja.
12.45. Klimata izmaiņu ietekme uz lauksaimniecību Latvijā.
Dr.agr. Dzidra Kreišmane, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Asoc. profesore.
13.10. Risku samazināšana lauksaimniecībā.
Armands Lagons, AAS “BALTA” Lauksaimniecības un speciālo produktu vadītājs.
Andis Lillais, “VH Latvija” Sējumu apdrošināšanas vadītājs.
13.35. Pārtraukums.
14.30. Slaucamo govju barošana bioloģiskajās saimniecībās.
Silvija Dreijere, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Lopkopības kompetenču centrs, Lopkopības konsultante.
15.00. Bioloģiskā lauksaimniecība pēc 2020. gada. Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā (izmaiņas noteikumos un
atbalsta saņemšanā).
Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs.
15.30. Aktualitātes gaļas liellopu audzētāju nozarē.
Ieva Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija.
Sestdiena, 07.04.2018.
11.00. Pupas un zirņi kā proteīnbarība slaucamo govju un broilercāļu barības devā.
Baiba Ošmane, Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece.
11.30. Zirņu un pupu izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā - ekonomiskie aspekti.
Dr.oec. Sallija Ceriņa, Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece.
Dr.oec. Līga Proškina, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes docente,
pētniece.
12.10. STORTI lopbarības sagatavošanas un izdales tehnoloģijas.
Angelo Sandei, “Storti” S.p.a. (Itālija).
SIA “VBC grup” pārstāvis.
13.00. Eiropas Savienības un valsts atbalsta iespējas dārzeņu audzētāju un augļkopju attīstībai:
"Pieejamais atbalsts dārzeņu audzētājiem iesaistoties ražotāju grupās un ražotāju organizācijās". Edīte Strazdiņa, Zemnieku
saeimas valdes locekle, LPKS “Mūsmāju dārzeņi” vadītāja.
"Augļkopības saimniecību attīstības iespējas". Dace Drošprāte, LPKS “Augļu nams” pārstāve.
“ES atbalsts dārzeņu un augļu audzētājiem”. Tiks precizēts.
12.30.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var mainīties. Papildus informāciju par dalībniekiem, notikumiem un izstādi
meklējiet:

