Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts “Profesionālā prakse zināšanu balstītai lēmumu pieņemšanas
sistēmai lauksaimniecībā” Nr.2013-1-LV1-LEO02-05286
Projekta mērķis: Pilnveidot Zemnieku Saeimas biedru profesionālās zināšanas un celt personisko
izaugsmi, gūstot pieredzi starptautiskā pieredzes apmaiņā Apvienotajā Karalistē, Portugālē un Itālijā, iepazīstoties
ar šo valstu labas prakses piemēriem lauksaimniecības produkcijas ražošanā un gūstot jaunas idejas saimniecību
attīstībai
Projekta kopējais budžets: EUR 9821.00
1) Portugāles plūsma 31.01.14.- 21.03.201
Dalībnieki: Māra Sproģe un Jānis Uzulēns Divu nedēļu praksē Portugālē veikta prakse vīna ražošanā un
vietējo produktu audzēšanā un tirdzniecībā Ziemeļreģionā. Praksē gūta profesionālā pieredze ražošanas procesa
organizācijā, kas balstās uz maksimālu pieejamo resursu izmantošanu, aktīvu komunikāciju saimniecībā un ar
sadarbības partneriem, pārdomātu biznesa un mārketinga stratēģiju, mazinot biznesa riskus. Kā vienu no
spilgtākajiem piemēriem var minēt vīna ražotni „Vinhe Verde”, kura atrodas vien pāris kilometrus no Barcelos –
mazliet ārā no pilsētas, ražotne nav lielāka par par 200 kvadrātmetriem. Šīs vīna ražotnes galvenā atšķirība ir tā, ka
uzņēmums vīnu iepērk no visiem reģiona vīndariem, kas nokārtojuši „Vinho Verde” sertifikātu. Vīns tiek glabāts un
pārbaudīts šeit uz vietas, tam tiek veiktas analīzes un pēc tām arī noteikt, vai tas atbilst „Vinho Verede” prasībām.
Vīna ražotnē arī uz vietas vīns tiek pildīts pudelēs aizkorķēts un aplīmētas ar etiķetēm. Nedēļa šī darītava apgroza
vairākus desmitus tūkstošus litru vīna, uzsvaru liekot uz viegli dzirkstošo balto un sārto vīnu, tomēr, ir arī pieejami
sarkanvīni, gan vieglāki, gan ļoti biezi un smagi, viens no šīs darītavas vīniem pat ir ieguvis sudraba medaļu 2013.
gadā. Vīna ražotni vada viens vīrs, kurš algo sešus darbiniekus divās maiņās, jo kā teica pats īpašnieks vīns ir vienmēr
kustībā.
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Vīna ražotnē bija iespēja arī iegādāties vīnus par daudz zemākām cenām kā veikalos, kā arī katram pirkumam pretim
tika izsniegts čeks. Nodokļu politika mājražotājiem un šāda tipa vīna ražotnēm ir pietiekami draudzīga, lai tie būtu
ieinteresēti nodokļus nomaksāt. Nodokļu apjoms ir 5% no nopārdotās produkcijas. Tāda pati nodokļu politika ir arī
dārzeņu audzētājiem, kā arī mazajiem mājražotājiem. Šī nodokļi gan attiecās tikai uz to produkciju, kas tiek pārdota uz
vietas saimniecībā vai tirgos. Ja lauksaimnieki savu audzēto produkciju realizē lielajos supermārketos vai citās
vairumtirdzniecības vietās nodokļu politika ir pavisam citāda. Tāpēc arī liela daļa lauksaimnieki savu biznesu ir
iekārtojuši divās daļās – lielās produkcijas realizācija, piemēram, kivi audzēšanas saimniecības realizē produkciju
tikai vairumtirdzniecībā. No 5 hektāru liela lauka gadā novācot 20 000 tonnu kivi, kurus realizē tikai
vairumtirdzniecībā par cenu, kas svārstās no 0,45 – 0,75 eiro centiem par kilogramu. Bet saimniecībā audzē tās
vīnogas, persikus, un ābolus. Vīnu zemnieki nodod vietējā „Vinho Verde” darītavā, bet augļus tirgo uz vietas. Uz
vietas arī var iegādāties saimniecībā ražoto vīnu.
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Vīna ražotāji Portugālē daudz viet ražo ne tikai vīnus, bet arī grapu un konjakus. Praktizējāmies arī vienā no
vecākajām ražotnēm, kas savu darbību uzsāka 1990. gadā. Arī šis ir ģimenes, kas atrodas Nacionālā parka teritorijā –
Peneda Geresa. Īpašnieks, ražo gan baltvīnu, gan sarkanvīnu, kā arī savu šampanieti, konjaku un grapu. Ieguvis
vairākas medaļas un goda rakstus, par vīna kvalitāti. Vīna darītava bija iekārtota dzīvojamās mājas pagrabā, kurā bija
pilnīgi viss nepieciešamais. Atšķirībā no citām saimniecībām, vīnogulāji tiek audzēti 70 km platībā un ienīgā
uzņēmuma sfēra ir vīnu ražošana. Liela daļa vīnu tiek eksportēta uz kaimiņu valstīm.
Portugālē mērķtiecīgi tiek izmantoti esošie un pieejamie resursi – reti ir redzamas pamestas un neizmantotas ēkas,
piemēram, viena no vecākajām zvejas pilsētām - Apulia, tagad ir pārvērsta mazu krodziņu un tipisku restorānu ieliņās,
līdz pat okeāna krastam. Šeit ir vērojami tipiski ģimenes biznesa modeļi, kādus Latvijā vajadzētu ieviest agrotūrismā.
Pati ģimene iet zvejā, gatavo un apkalpo mazos restorānos, produkti ir svaigi, un mums bija iespēja vērot arī
pagatavošanu, krodziņi ir iekārtoti vecajos zvejas šķūnīšos, kas piemēroti viesu uzņemšanai. Galvenā nodarbošanās
pilsētniekiem ir zveja un tūristu piesaiste ar agrotūrismu.

Visa projekta laikā bija arī prieks iepazīt vietējo kultūru un arhitektūru, redzēt daudzas interesantas vietas un
tas, kā tiek izmantoti resursi, kā atjaunotas ēkas. Kā tiek izpārdots viņu tūrisma suvenīrs. Portugāles simbols ir
krāsains gailis, un tā dzimtā pilsēta ar visām tradīcijām ir Barcelos, kas bija arī pilsēta, kura uzturējāmies lielāko daļu
no projekta, iepazinām vietējo kultūru, redzējām tirgus un to kā pilsētu sevi attīsta un veido, lai piesaistītu tūristu, šī
pilsēta nebija lielāka par Tukumu, tomēr tas cik ļoti tā sevi bija attīstījusi, piesaistot Eiropas fondu, līdzekļus bija
apbrīnojami.
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2) Itālijas plūsma
14.-27.10.2014.
Dalībnieks: Arnis Burmistris
Prakses ietvaros gūta pieredze lauksaimniecības nozares un kooperācijas attīstības apgūšanā Itālijā. Smēlos jaunas
iedvesmas un redzēju spēcīgas saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un dažāda veida papildnozarēm
lauksaimniecībā.
Rimini pilsētā, kas atrodas netālu no Adrijas jūras skaistā vietā Sanpatrignano komūnā. Komūna izveidota ar
atkarībām (azartspēles, alkohols, narkotikas) slimo jauniešu ārstēšanai. Ārstēšanas metode balstīta uz izolāciju no
apkārtējās vides un neatlaidīgu darbu, kuru pacienti izvēlas pēc savām prasmēm un spējām komūnas teritorijā. Darbs
tiek pasniegts kā atkarība, kurā pacients var realizēt savas spējas. Komūnas teritorija aizņem virs 200 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un nodrošina vienam pacientam pilnvērtīgu uzturēšanos 4 gadu garumā.
Pacientus uzrauga vairāk 400 darbinieki un ārstējas vairāk nekā 1200 pacientu no dažādām pasaules valstīm. Katram
jaunpienācējam ir piesaistīts jau izārstējies pacients, kurš arī vislabāk saprot no atkarībām cietušo problēmas.
Komūnas teritorija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām būvēm un iekārtām liellopu un slaucamo govju turēšanai,
cūku audzēšanai, zālāju sagatavošanai, vīnogulāju audzēšanai, vīna raudzēšanai, kokapstrādei, metālapstrādei, ir
izvietoti zirgu staļļi ar manēžu. Ir izdarīts viss, lai nodrošinātu maksimāli ātru un ilgtspējīgu izārstēšanos.
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Umbrijas reģions izceļas ar lielu mežu īpatsvaru, pārsvarā jaukto lapu koku, dominējošā suga ozols. Lauksaimniecība
ir sadrumstalota ar lopkopības saimniecību īpatsvaru. Redzētie lauki un ganāmpulki nespēj nodrošināt iztiku no
lauksaimnieciskās ražošanas, tāpēc saimniekam nepieciešams atalgojumu citā darbā vai kādi citi papildus ienākumi.
Praktizējos Umbrijas reģiona saimniecībā, kura nodarbojas ar ceļotāju izmitināšanu, trifeļu audzēšanu, ar trifeļu
audzēšanas izpēti sadarbībā ar universitāti. Saimniecības īpašnieks – Mateo aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē,
darbojas jauno lauksaimnieku organizācijā ES. Trifeļu medības, kā arī citu sēņu lasīšana ir Umbrijas reģiona
nacionālā tradīcija. Šeit saskaitāmi līdz 12000 trifeļu mednieku. Brīvdienās meži ir pilni ar sēņotājiem. Trifeļu medību
īpatnības vecāki bērniem māca jau no mazotnes, jo nodarbe saistās ar suņu apmācību un pielietošanu medībās, trifeļu
sugu atpazīšanu, kā arī mīlestību pret dabu un mežu. Trifeļu mednieki ir ļoti noslēgti un konservatīvi. Saimnieks pats
atradis realizācijas iespējas ASV, kas ļauj viņam gūt maksimāli lielus ienākumus.

Reģionā plaši tiek audzēti vīnogulāji, kas tiek izmantoti vīna, proseko un balzamiko ražošanai. Apmeklētas divas
vīnotavas: Antinori, kas ir viena no lielākajām Itālijā ar 2000 ha plašām vīnogu plantācijām, ar modernu jaunuzceltu
vīnotavu un plaši izskanējušu vārdu pasaulē un otra Tenuta di Aljano ir mazāka ar 20 ha vīnogulājiem, bet savu
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jaunuzcelto pagrabu, degustāciju zāli un vīnogu pārstrādi vīnā un dzirkstošajā vīnā. Vīnogas ir bioloģiski audzētas
kalnainā apvidū ar augstu saules nodrošinājumu un ievērojami augstāku vīna pudeles cenu, kā tradicionāli audzētās.
Apmeklēta Hombre parmesana siera ražotne pie Modēnas un balzamiko ražotne. Hombra lopkopības saimniecība un
parmesana siera ražotne pieder Panini ģimenei. Saimniecība apsaimnieko 180 ha lauksaimniecībā izmantojamās
zemes un nodrošina barību 300 slaucamām govīm. Pārstrādes cehā pilnībā viss izslauktais piens tiek pārstrādāts
īpašajā parmesana sierā. Pārsteidzoša bija augstā kontroles un izsekojamības sistēma, kas uzrauga procesus visā
ražošanas gaitā. Siera nogaidīšanas laiks ir 12, 24 vai 36 mēneši, kurā arī tiek veiktas pēdējās pārbaudes un siera
atbilstība konsorcija noteiktajiem standartiem. Siera noliktava modernizēta ar automātisko siera rituļu grozīšanas un
tīrīšanas robotu. Itālijas tradīcijas nosaka, ka ģimene arī pārrauga siera ražošanas procesus un neielaiž nevienu svešu
siera meistaru savā darba telpā. Saimniecībai ražotnē ir arī savs veikals, kur tiek piedāvāti gan pašu ražotie sieri, gan
arī daudzi citi kaimiņu saimniecību saražotie produkti-medus, ievārījumi, vīni utt.

Balsamiko ražotne Acetaia di Giorgio ir senākā balsamiko ražotne Modenas reģionā. Pamati vērojami 19 gs. beigās,
kad saimnieks sāka ražot balsamiko savām vajadzībām un kā dāvanas draugiem, ārstiem uc. Un tikai pirms 30 gadiem
hobijs ir pārvērties par ģimenes biznesu. Balsamiko ražošana ir sarežģīts un ilgstošs process līdz gatavam produktam.
Pirmais gatavais balsamiko ir lietojams tikai pēc 12 gadu rūgšanas. Šis produkts arī tiek aizsargāts ar balsamiko
konsorcija izstrādātiem noteikumiem.
Itālija nav īpaši piemērota tradicionālajai lauksaimniecībai, jo lauki ir sadrumstaloti, atrodas kalnainos apvidos, pēc
izmēriem mazi un grūti apstrādājami, kaut arī tiek iegūtas augstas cieto kviešu ražas. Itālija ir vīnogulāju, olīvkoku,
kivi, ābolu dārzu un citu augļu dārzu zeme. Itālija ir piemērota tūristu ceļojumiem un labās virtuves baudīšanas
lietpratējiem , ko arī izmanto lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji savu ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Pa visu lauku
teritoriju ir ļoti daudz viesu namu, kur īpašnieks nodrošina viesu uzņemšanu un apkalpošanu. Tradicionālā
lauksaimniecība neattīstās gan mazo zemes platību un augstās zemes cenas dēļ.
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Itālijā it īpaši Itālijas vidusdaļā ir ļoti spēcīgi attīstīta kooperācija augļkopības nozarē. Ir izveidoti atsevišķi augļu un
dārzeņu veikali, ir atvērti veikaliņi pie sagādes noliktavām. Lielākā daļa augļu bija vietējās izcelsmes un bioloģiski
izaudzēta. Skaists, plaši pārstāvēts gan ar augļiem, dārzeņiem, sēnēm, gaļas un zivju produktiem bija tirgus Modēnas
pilsētā. Pārsteidza augstā augļu kvalitāte un salīdzinoši zemas produkcijas cenas. ‘Brīvdienās lauku ciematiņos notiek
tirdziņi ar bloķētām centra ieliņām, kur var iegādāties sākot no cepumiem, kastaņiem, sēnēm līdz rotaslietām un
pašgatavotām ziepēm. Itālijā ir vērojama viņu reģionālo produktu aizsardzības un reklamēšanas māksla gan siera
ražošanā, gan balsamiko ražošanā, gan konkrēta apgabala produktu reklamēšanā un izplatīšanā (Cinque Terre).

3) Apvienotā Karaliste 22.09.-05.10.2014.
Dalībnieks: Līga Ruža
Prakses veikta Severnvale Academy, kuri nodrošināja angļu valodas apmācību un praktizēšanos uzņēmumos: Pimhill
Organic Farm un Battlefield 1403, Heart of England Fine Food & The Taste Kitchen, kā arī iepazīta profesionālā
izglītības sistēma - North Shropshire College.

Heart of England Fine Food & The Taste Kitchen piedāvā biznesa un konferenču ēdināšanu Shrewsbury pilsētā no
vietējiem produktiem, iespējamā produkcijas un ēdienu iegāde veikalā un iespēja pasūtīt online.
Uzņēmuma virtuve ir moderna aprīkota. Tā restorāns ir populāra pusdienu vieta Shrewsbury ar plašām telpām , lai
tiktos ar draugiem , ģimeni vai kolēģiem, un baudītu lielisku reģionālo pārtikas pieredzi. Uzņēmums organizē plašu
programmu ar virtuves kulinārijas demonstrācijām no vietējo ražotāju produktiem un reģiona labākajiem
šefpavāriem.
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Shropshiras reģiona raksturīgākie produkti: Shropshire ziedlapiņu konfekte, Appleby siers, Wroxeter
romiešu vīnogu etiķis, Oaklands svaigas olas un Chilton Aberdeen Angus.

Galvenās atziņas gūtas par vietējo un reģionālo produktu audzēšanu t.sk. bioloģisko saimniekošanu.
Šo produktu pārstādi un virzību tirgū. Patērētājiem ir tendence pirkt tuvākajā apkaimē ražotos
produktus vietējos zemnieku tirdziņos vai arī tieši saimniecībā uz vietas. Patērētāji cītīgi lasa produktu
etiķetes lai izzinātu produktu sastāvu, kā arī seko līdzi kvalitātei.
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