Senču aicinājums
piecos gados

„Ir lieli darbi darīti, bet tie nebūs mazāki, kas vēl tiks darīti.”

/Reinis Kaudzīte/
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Par konkursu „Senču aicinājums”
Zujs, Ansis Saliņš, Aija Šneidere, Jānis Miķelsons,
Mārtiņš Flaksis, Toms Knope, Jānis Uzulēns un
citi, kuru viedoklī ieklausās un kuri noteikti veidos
lauksaimniecības nākotni!
Mums ir patiess gandarījums par to, ka konkursam jau ir 5 gadu jubileja, ka ir izveidojusies stipra
un stabila konkursa partneru sadarbība, ka katru
gadu ir tik daudz konkursantu, kurus vērtēt!

Sandra Kalniete,

Eiropas Parlamenta deputāte

Maira Dzelzkalēja, biedrības „Zemnieku
saeima” priekšsēdētāja vietniece
Zemnieku saeimai, kļūstot stiprākai un kuplākai,
radās doma par konkursu. Organizācijā mēs
ilgi diskutējām par iespējamo konkursa formātu, sadarbības partneriem un vērtēšanas kritērijiem. Sākotnēji gribējām rīkot gada labākā lauksaimnieka konkursu tikai saviem biedriem, bija
doma vērtēt arī ģimenes saimniecības vai inovatīvos saimniekus. Tomēr redzot, ka nozarē ir ļoti
nepieciešama veiksmīga paaudžu nomaiņa un
papildus atbalsts un iedrošinājums tieši jaunajiem
lauksaimniekiem, nolēmām, ka konkurss ir jārīko
tieši jaunajiem censoņiem! Interesants bija konkursa nosaukuma izvēles process. Mēs rīkojām
nelielu diskusiju par labāko nosaukumu. Šobrīd
gan vairs neatceros alternatīvos variantus, bet
uzvarēja tieši „Senču aicinājums”, kas nu jau guvis
atpazīstamību lauksaimnieku vidū. Sandras Kalnietes ideja par balvu mums likās lieliska, dzirnakmens vienmēr ir bijis un būs nepārprotams lauksaimniecības, maizes un smaga darba simbols.
Viens no konkursa mērķiem ir atrast, palīdzēt
un izveidoties nākamajiem lauksaimniecības nozares līderiem un mēs jau šodien, atskatoties uz
pirmajiem pieciem gadiem, redzam, ka šis mērķis
īstenojas. Ir patiess prieks par tādiem lauksaimniekiem kā Raitis Ungurs, Mareks Bērziņš, Valdis
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Eiropas lauksaimniecība noveco, tāpēc viens no
grūtākajiem uzdevumiem ir nodrošināt paaudžu maiņu laukos. Lai celtu lauksaimnieka darba
prestižu sabiedrībā, pirms 4 gadiem sadarbībā ar
Zemnieku saeimu iedibinājām balvu jaunajiem
zemniekiem „Senču aicinājums”. Man bija aizraujoši iepazīties ar visiem balvas pretendentu
kandidātiem un apmeklēt daudzas saimniecības. Īpaši mani iedvesmoja sarunas ar jaunajiem
saimniekiem, viņu pārliecība par lauksaimnieka
darba nozīmīgumu un mērķtiecīgais, modernais
skatījums uz nozares attīstību. Arī viņi ar savu
pašaizliedzīgo darbu ir devuši ieguldījumu, lai
lauksaimniecība kļūtu par trešo lielāko eksporta
nozari Latvijā.
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Irina Pilvere, LLU rektore, profesore, Dr.oec.

Anita Pirktiņa,

žurnāla Agro Tops galvenā redaktore
Senču aicinājums, manuprāt, ir kā savdabīgs gēns,
ko manto no paaudzes uz paaudzi. Pirmām kārtām tas ir piederības gēns – savai zemei, tautai,
ģimenei un kopīgajai lietai. Cilvēkam bez šāda
gēna patiesībā vajadzētu justies gluži kā pazudušam tulkojumā. Vismaz man tā šķiet.
Katrā ziņā neviens no jaunajiem lauksaimniekiem,
kurus bija šī vienreizējā iespēja apmeklēt konkursa
Senču aicinājums ietvaros, neizskatījās pazuduši
nedz laikā, nedz telpā, nedz tulkojumā. Teju visi
stingri un pārliecinoši abām kājām un galvenais –
atbildīgi stāvēja uz zemes, ko uzskatīja par savu.
Ne privātīpašnieka, bet godprātīga saimnieka
skatījumā. Ar domu par rītdienu un pēctecību.
Konkursanti uzskatāmi parādīja un pierādīja, ka
lauku vide ir piemērota dažādām lauksaimniecības nozarēm, pārstrādei, mājražošanai, pietiekami
plašai uzņēmējdarbībai, kas ļauj gan maciņu piepildīt, gan veldzēt sirdi.
Jauno zemnieku vidū bija gan Latvijā labi zināmu lielsaimnieku mantinieki, gan jauni cilvēki, kas
savu saimniecību veidojuši no dažiem hektāriem
vai pāris dzīvniekiem. Taču zīmīgākais tas, ka liela daļa konkursa dalībnieku, lai arī pamatam izmantojuši vecāku iestrādnes, tomēr tiecās veidot
savu darbības nišu, atrast savu specializāciju, lai
pierādītu gan sev, gan citiem, ka spēj patstāvīgi
pieņemt lēmumus, tos īstenot un atbildēt par paveikto.
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Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti liecina, ka
tikai 14% no kopējā lauksaimniecības saimniecību īpašnieku/vadītāju skaita ir gados jauni cilvēki
un tikai 6% - ir ieguvuši augstāko izglītību. Tomēr Latvijā lauksaimniecība ir nozare ar augstu
izaugsmes potenciālu, jo līdz šim ne visa apsaimniekotā zeme tikusi izmantota efektīvi, ir iespējams iegūt lielākas augkopības kultūru ražas,
vairāk produkcijas no mājdzīvniekiem. Tomēr, lai
to izdarītu, ir nepieciešamas zināšanas un jauni
cilvēki, kas zināšanas un jaunās, progresīvās, modernās tehnoloģijas „liktu lietā”.
Tādējādi šajā konkursā var redzēt jauno lauksaimnieku sasniegumus un radošās veiksmes
piemērus, kuri vairāk jāpopularizē, lai iedrošinātu citus jauniešus uzdrīkstēties un ieraudzīt, ka
lauksaimniecībai, lai arī tas nav viegls bizness un
brīžiem prasa „stiprus nervus”, ir nākotne!
Tāpēc jau esošajiem konkursa dalībniekiem novēlu izturību, panākumus un arvien jaunu, augstāku mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu! Konkursam- vēlu arvien jaunus, zinošus un interesantus
dalībniekus!
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Žūrijas atmiņas
Anita Pirktiņa, žurnāla Agro Tops galvenā
redaktore
No konkursa Senču aicinājums 2013 dalībniekiem
kā spilgtākos atceros Aiju un Oskaru Smirnovus
no Vārkavas novada Rožkalnu pagasta. No pensionāra kaimiņa pirktā zeme, kas kalpojusi par
pamatu savas ģimenes saimniecības radīšanai,
bijusi stipri nolaista un nebija izmantojama pat
ganībām – pilna stikliem un dažādiem lūžņiem.
Tās sakopšana prasījusi divus intensīva darba gadus. Un tikai tad varējuši ķerties klāt sava plāna
realizācijai – tīršķirnes Limuzīnas šķirnes liellopu
ganāmpulka izveidei. Bet, neraugoties uz to, ka
daudz laika un spēku prasa gan darbi saimniecībā,
gan bērnu audzināšana, abi ir ļoti aktīvi sabiedriskajā dzīvē – bez Aijas un Oskara dziesmām un
dejām folkloras kopā iztiek vien retais pasākums
ne tikai pašu pagastā, bet arī ārpus tā.

Anna Helviga Vītola, Lauku atbalsta
dienesta direktore
Visspilgtāk atmiņā palicis tieši pirmais gads, kad
Lauku atbalsta dienests pasniedza balvu par izdomu un atraktivitāti vienam no laureātiem - Raitim
Unguram, kurš aktīvi saimnieko, meklē jaunus un
radošus risinājumus savā darbā. Piemēram, viņš ir
parādījis to, kā racionāli saimniecībā iegādāt jaunu
lauksaimniecības tehniku, kā arī to, kā vecā tehnika, prasmīgi izmantota, turpina savu otro dzīvi.

Sandra Kalniete, konkursa „Senču aicinājums”

Savukārt Valērijs Ivanovs no Viļānu novada Sokolku pagasta ir vienīgais no bērniem, kas atgriezies no Vācijas pārņemt tēva iesākto saimniekošanu savās rokās. Pārējie četri brāļi un trīs māsas
palikuši strādāt ārzemēs...
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dibinātāja un Eiropas Parlamenta deputāte
Ne vienu vien draugu esmu sasmīdinājusi ar stāstu “par suni, kas domā, ka ir aita”, kurš pieder Aijai
Šneiderei un Jānim Miķelsonam, 2013.gada balvas
“Senču aicinājums” laureātiem.
Bijām Vidzemē pie Aijas un Jāņa, kuri bija izveidojuši izcilu aitkopības saimniecību. Jānis pats bija
izaudzinājis un ietrenējis divus skotu aitu suņus. Tas
bija aizraujoši skatīties, kā nelielais suns, meistarīgi
paskriedams te pa labi, te pa kreisi vai uz priekšu un
atpakaļ, dažās minūtēs sadzina pa lauku izklīdušās
aitas kūtī. Prasīju Jānim parādīt arī otru paštrenēto
brīnumu. To saimnieks atteicās darīt, jo tāda izrādīšana suni varot sabojāt - tas domājot, ka esot aita
un dzīvojot kopā ar aitām kūtī!
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Maira Dzelzkalēja, biedrības “Zemnieku

saeima” priekšsēdētāja vietniece
Visvairāk atmiņā ir palikusi pirmā konkursa gada pēdējā apmeklētā saimniecība, kura izrādījās arī konkursa uzvarētāji. Varbūt tādēļ, ka bija laiks pirms pašiem
Ziemassvētkiem, kad galdā jāliek zivs, lai nākamais
būtu naudīgs gads! Saimniecībā pirmo reizi redzēju,
kā notiek karpu audzēšana un izaudzētā loma gatavošana realizācijai. Ļoti spilgti atmiņā palicis ar kādu
sajūsmu Inga un Zigmunds stāstīja par ikgadējo kopā
ar draugiem realizēto karpu zvejas pasākumu.
Un vēl, laikam nav pārspējama tā sajūta, kas pārņēma, kad visa zāle piecēlās kājās un applaudēja pirmā
gada laureātiem!

Konkursa žūrijas sastāvs:
Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte
Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece
Anita Pirktiņa, žurnāla „AgroTops” galvenā redaktore
Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore
Anna Vītola – Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore
Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks
Evija Gunika, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas
izpilddirektore
Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
valdes priekšsēdētājs
Raitis Ungurs, Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs.
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Konkursa finālisti
2010. gads

Inga un Zigmunds Kalniņi ir konkursa „Senču
aicinājums” pirmā gada uzvarētāji. Ir pagājuši
5 gadi. Kā ir mainījusies gan viņu saimniecība,
gan viņi paši, intervijā ar konkursa pirmā gada
uzvarētājiem.
Kā konkursa “Senču aicinājums” 2010.gada uzvarētājiem iet šobrīd?
Kopš konkursa ir pagājuši 5 gadi. Saimniecībā
nodarbojamies ar to pašu -graudkopību (labības,
rapsis), zivkopību un nedaudz audzējam arī dārzeņus.
Vai 5 gadu laikā jūsu saimniecība ir piedzīvojusi
pārmaiņas, attīstību, paplašināšanos?
Šo piecu gadu laikā esam paplašinājuši gan mūsu
saimniecību, gan ģimeni. Ģimenē ir ienākusi meitiņa Elizabete, kurai šobrīd ir 2 gadiņi. Saimniecību
šo gadu laikā esam nedaudz palielinājuši- esam
iegādājušies 40 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, savukārt nomas platības esam
palielinājuši par 25 hektāriem. Tāpat saimniecībā
ir iegādāts jauns kombains Class un graudu piekabe, ko iegādājāmies ar Eiropas projektu palīdzību. Šo gadu laikā esam izremontējuši vecu lauku
māju, ko iegādājāmies agrāk un sakopām mūsu
pašu zemi.

Sencu aicinajums_A5.indd 6

Kāda ir spilgtākā atmiņa par piedalīšanos konkursā?
Manuprāt, spilgtākā atmiņa arī bija pats konkurss
kopumā. Mums bija ļoti patīkami un interesanti
uzņemt žūrijas pārstāvjus, tāpat ļoti spilgti atmiņā
palika arī apbalvošanas pasākums. Mums ļoti patika un joprojām patīk galvenā balva – dzirnakmens,
kas ir kaut kas ļoti pamatīgs un sens. Varētu teikt,
ka tā ir daļiņa no mūsu senčiem.
Kādu jūs redzat savu saimniecību un Latviju pēc
10 gadiem?
Iedomājoties laiku pēc 10 gadiem – lieli bērni, izaudzis mežs un sastādīti koki, uzcelta guļbūves pirts,
nodarbojos ar pirtniecību, bišu dravas un joprojām
nodarbojamies ar graudkopību (iespējams arī bioloģisko graudu), jo būs pagājuši 10 gadi un būs jāsāk attīrīt piesārņotā zeme. Tāpat gribētos audzēt
ekoloģiskos produktus. Pievērsties latviskajai dzīves ziņai, senču gudrības spēkam.
Ko jūs novēlētu jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi
saistīt ar laukiem un lauksaimniecību?
Lai pietiek spēka piepildīt sapni! Nepadoties!
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No Latgales:
Mārtiņš Lazdāns, z/s „Birzītes”, Jēkabpils novads;
Ainis Čamāns, SIA „Slaides”, Aknīstes novads.
No Vidzemes:
Jānis Siliņš, z/s „Lejas rūķi”, Valkas novads;
Jānis Jēgers, z/s „Lejas zosēni”, Gulbenes
novads;
Jānis Grasbergs, z/s „Zilūži”, Kocēnu novads;
Mareks Bērziņš, z/s „Lojas”, Mazsalacas novads;
Didzis Neimanis, z/s „Dālderi”, Alojas novads);

Žūrija viesojas pie Jāņa Grasberga

Kalvis Gerasimovs, z/s „Priedes”, Mazsalacas
novads;
Raitis Ungurs, z/s „Rosmes”, Kokneses novads;
Laura Ķigule, z/s „Ogre”, Ogres novads.
No Zemgales:
Armands Butnārs, z/s „Mazplepji”,
Jelgavas novads;
Mārtiņš Mazkrists, z/s „Meldrāji M”,
Dobeles novads;
Juris Ražzivins, z/s „Jaunlejnieki”,
Jelgavas novads;
Arvis Vilsons, z/s „Vilsoni”, Tērvetes novads;
Toms Knope, z/s „Rudeņi”, Jelgavas novads.

Žūrija viesojas pie Mareka Bērziņa

No Kurzemes:
Inga un Zigmunds Kalniņi, z/s „Prāvji”,
Aizputes novads;
Jānis Uzulēns z/s „Jokas”, Kuldīgas novads;
Linards Selivanovičs, z/s „Pauciņi”,
Tukuma novads.

Žūrija viesojas pie Raita Ungura
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Konkursa finālisti
2011. gads

Kādu Jūs redzat savu saimniecību un Latviju
pēc 10 gadiem?
Iet kopā ar laiku un ieviest saimniecībā ekonomiskāku un efektīvāku ražošanu. Tāpat mūsdienīgu –
atbilstošu konkrētajam laika periodam. Latvija būs
par desmit gadiem vecāka un gudrāka.

Valdis Zujs ir konkursa „Senču aicinājums”
otrā gada uzvarētājs. Ir pagājuši četri gadi. Kā
ir mainījusies viņa saimniecība un kādu viņš to
redz pēc 10 gadiem, intervijā ar konkursa otrā
gada uzvarētāju.
Kā konkursa “Senču aicinājums” 2011.gada uzvarētājam iet šobrīd?
2008.gada 16.oktobrī Rēzeknes novada Pušas
pagastā es nodibināju Individuālo komersantu
“Izidori”. Nodarbojos ar graudkopību: audzēju
ziemas kviešus, vasaras kviešus, ziemas un vasaras
rapsi. Šajos 5 gados saimniecību paplašināju no 1
ha līdz 260 ha.
Vai 4 gadu laikā Jūsu saimniecība ir piedzīvojusi pārmaiņas, attīstību, paplašināšanos?
Šo gadu laikā saimniecība ir kļuvusi lielāka, modernāka un efektīvāka. Mērķtiecīgi plānojot un
atbilstoši plānam īstenojot lauksaimnieciskās ražošanas procesu, attīstās uzņēmuma ekonomiskie
rādītāji un konkurētspēja.
Kāda ir spilgtākā atmiņa par piedalīšanos konkursā?
Negaidīti plaša masu mēdiju uzmanība, kā arī
Sandras Kalnietes novērtējums: “Par degsmi,
zināšanām un zemes mīlestību. Valdis Zujs pārsteidza ar profesionālo plānošanu, mērķtiecīgo
darbu, ar skaidru priekšstatu, kur viņa saimniecība
būs pēc gada, diviem, trim.”
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Ko Jūs novēlētu jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar laukiem un lauksaimniecību?
Jauniešiem novēlu zemes mīlestību, izturību un
pacietību, dzīvojot un strādājot ar degsmi laukos.

No Latgales:
Valdis Zujs, IK „Izidori”, Rēzeknes novads;
Ieva Jase, IK „Caunīši”, Krustpils novads.
No Vidzemes:
Lauris Saliņš, z/s „Grannes”, Pļaviņu novads;
Ansis Saliņš, z/s „Iesalnieki - 1”, Pļaviņu novads;
Līga Joste, z/s „Eglītes”, Madonas novads;
Jānis Freimanis, z/s „Mazputniņi”, Beverīnas novads;
Jānis Krūmiņš, z/s „Lejasvēži”, Kokneses novads;
Varis Egle, z/s „Jorģīnes”, Raunas novads;
Edgars Blīmiņš, SIA „EBworms”, Siguldas novads.
No Zemgales:
Nauris Rozentāls, z/s „Pulkveži”, Jelgavas novads;
Artis Dzelzkalējs, z/s „Kaigari”, Bauskas novads;
Matīss Majors, z/s „Rotas”, Jelgavas novads.
No Kurzemes:
Andis Zazītis, z/s „Brīvzemnieki”, Talsu novads;
Linda un Arvis Engeļmaņi, z/s „Avoti 1”, Grobiņas
novads.
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2012. gads

Jānis Vaivars ir konkursa „Senču aicinājums”
trešā gada uzvarētājs. Ir pagājuši trīs gadi. Kā
ir mainījusies viņa saimniecība un kādu viņš to
redz pēc 10 gadiem, intervijā ar konkursa trešā
gada uzvarētāju.
Kā konkursa “Senču aicinājums” 2012.gada uzvarētājam iet šobrīd?
Turpinām iesākto! Pamazām būvējam lielāku tēju
māju, lai var paplašināt ražošanu. Turpinām uzņemt viesus, atjaunojam un pārveidojam dārzu.
Pamazām attīstāmies.
Vai 3 gadu laikā Jūsu saimniecība ir piedzīvojusi pārmaiņas, attīstību, paplašināšanos?
Bez pārmaiņām darbs nav iespējams. Tāpēc arī
tika izvēlēta šāda nodarbošanās, kur process ik
dienas ir savādāks, katru dienu jāspēj piemēroties
ļoti dažādiem darbiem un profesijām.
Kāda ir spilgtākā atmiņa par piedalīšanos konkursā?
Paziņošana par uzvaru tiešām bija pilnīgi negaidīta. Uz apbalvošanas ceremoniju devos pieklājības
pēc uzreiz pēc darba dienas mežā. Patiesi patīkams pārsteigums!
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Kādu Jūs redzat savu saimniecību un Latviju
pēc 10 gadiem?
Ražotne darbosies pilnā sparā, būs daudz jauni
produkti, ļoti pilnveidots dārzs. Kā Rīga nekad nebūs gatava, tā arī mana saimniecība „Ragāres”! 10
gadi šī brīža situācijā ir pārāk garš laika periods, lai
būtu drošs par apkārtējo notikumu sekām. Jebkas
var mainīties.
Ko Jūs novēlētu jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar laukiem un lauksaimniecību?
Galvenais atrast darbu, ko tiešām patīk darīt, tad
tikai atliek to pārvērst par darbošanos ar kaut minimālu peļņu un tad jau jābauda dzīve! Latvijas
laukos tiešām iespējas ir neizmērojamas - daba un
laika apstākļi ļoti pievilcīgi visa gada garumā.
Nekādi nevar salīdzināt ar it kā vieglās peļņas zemēm vai Rīgu. Lai dzīvotu kaut kur citur ar Eiropas
vidējo algu tiešām nepietiek un nekad nebūs māju
sajūta.

No Latgales:
Uldis Žagata, z/s „Krauklīši”, Ilūkstes novads.
No Vidzemes:
Jānis Vaivars, z/s „Ragāres”, Skrīveru novads;
Jānis Mūrmanis, z/s „Murķīši”, Ogres novads;
Nauris Reinhards, z/s „Agro Virpulis”, Pārgaujas
novads.
No Kurzemes:
Aivis Ozols, z/s „Mežmalieši”, Turlavas pagasts;
Eduards Šmits, z/s „Pīlādži”, Saldus novads;
Mārtiņš Flaksis, SIA „Krastmaļi”, Dunlakas pagasts.
No Zemgales:
Andrejs Dadzītis, Auces novads;
Māris Šņickovskis, z/s „Klīves”, Elejas pagasts;
Vents Levics, z/s „Siņķi”, Jelgavas novads;
Ingars Ronis, z/s „Kokles” un z/s „Kraujas”, Dobeles
novads.
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Konkursa finālisti
2013. gads

Kāda ir spilgtākā atmiņa par piedalīšanos konkursā?
Aija: Pārsteigums bija liels. Spilgti palicis atmiņā
brīdis, kad pēc apbalvošanas mūs uzrunāja “Savai
Zemītei” raidījuma veidotāja Daina Bruņiniece.
Atceros, ka bērnībā, dzīvojot Rīgā, tas bija mans
mīļākais raidījums. Sirdi sasildīja viņas vēlējumi.

Aija Šneidere un Jānis Miķelsons ir konkursa
„Senču aicinājums” ceturtā gada uzvarētāji.
Lai arī pēc konkursa ir pagājis tikai viens gads,
jautājām, kā ir mainījusies viņu saimniecība un
kādu viņi to redz pēc 10 gadiem.
Kā konkursa “Senču aicinājums” 2013.gada uzvarētājiem iet šobrīd?
Turpinām strādāt bioloģiskās aitkopības nozarē,
mācāmies paši un dalāmies pieredzē ar citiem.
Šogad mūsu saimniecībā sadarbībā ar LLKC
Lopkopības kompetenču centru Zālēdāju projekta ietvaros noritēja demonstrējums par zīdējjēru
piebarošanu ar spēkbarību. Tā bija viskuplāk apmeklētā fermu diena šovasar. Diemžēl demonstrējumu izjauca nepieskatītu suņu uzbrukums
ganāmpulkam. Vaininiekus neizdevās atrast, bet
kopā ar Zemnieku saeimu nedaudz mēģinām
aktualizēt un meklēt risinājumus šai nozīmīgajai
problēmai Latvijas laukos.
Vai gada laikā jūsu saimniecība ir piedzīvojusi
pārmaiņas, attīstību, paplašināšanos?
Šogad bija labs gads, pārdevām daudz vaislas
teķus, labi iekūlām zirņauzas, izdevās veiksmīgi
sagatavot ziemas lopbarību. Vaislas aitiņas šogad
realizējām mazāk, jo ir ne tikai iespējas vēl paplašināties, bet arī vajadzība noslogot iegādāto aprīkojumu, tehniku.
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Kādu jūs redzat savu saimniecību un Latviju pēc
10 gadiem?
Redzu Latviju kā stipru valsti ar attīstītu lauksaimniecību. Esmu pārliecināta, ka latviešiem lauksaimniecība ir “asinīs”, varam lepoties, ka protam labi
saimniekot savā zemē un izmantot ilgtspējīgi visas
dabas veltes, lai celtu Latvijas labklājību.
Mūsu galvenie mērķi ir saglabāt produkcijas kvalitāti, turpināt ražot jēra gaļu bioloģiski un vairāk
piedāvāt to vietējam tirgum. Gribētu, lai labu un
vērtīgu pārtiku, kādu mēs paši arī ražojam, ikviens
iedzīvotājs varētu iegādāties vietējās pilsētās. Tāpat paralēli mūsu mērķis ir strādāt pie vaislas materiāla izkopšanas, jo mūsu misija ir piedāvāt aitas un
teķus arī citiem audzētājiem, kas vēlas izveidot ganāmpulku. Ceram palikt interesanti arī lauksaimniecības mācību iestāžu audzēkņiem un jaunajiem
veterinārārstiem, kas vēlas pie mums praktizēties,
augt un pētīt.
Ko jūs novēlētu jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi
saistīt ar laukiem un lauksaimniecību?
Vispirms saprast kas esi pats, un uzdrīkstēties,
riskēt, lai piepildītu savas ieceres. Prast saskaņot
daudzās iespējas ar patiesajām vajadzībām, nepazaudējot savus sapņus!
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No Latgales:
Reinis Līcis, z/s “Arkliņi”, Jēkabpils novads;
Ainārs Jonāns, z/s „Debeskalni”,
Daugavpils novads;
Gustavs Norkārlis, SIA „BioGus”,
Vārkavas novads;
Aija un Oskars Smirnovi, z/s „Austrumzvaigzne”,
Vārkavas novads;
Māris Zalāns, z/s „Drivas”, Riebiņu novads;
Raimonds Rubins, z/s „Dižozoli”, Preiļu novads;
Valērijs Ivanovs, z/s „Līgo”, Viļāni novads;
Kaspars Miezis, z/s „Jauneglaine”, Kārsavas
novads.

Žūrija viesojas pie pie Jāņa Miķelsona un
Aijas Šneideres

No Vidzemes:
Jānis Sproģis, z/s “Steķi”, Ogres novads;
Sandris Eizenbergs, z/s “Robežnieki”,
Salacgrīvas novads;
Kristīne Mauliņa, z/s “Tūjsmuiža”,
Salacgrīvas novads;
Jānis Miķelsons un Aija Šneidere, SIA “Mikaitas”,
Limbažu novads;
Kārlis Višņevskis, z/s “Zemturi”, Valmieras novads.
No Kurzemes:

Žūrija viesojas pie Reiņa Līča

Madara Stūrmane, z/s “Saulgrieži”, Tukums.

Žūrija viesojas pie Sandra Eizenberga
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Konkursa finālisti
2014. gads

Kādu Jūs redzat savu saimniecību un Latviju
pēc 10 gadiem?
Tuvāko desmit gadu laikā savu saimniecību redzu
kā modernu, attīstītu uzņēmumu, sakārtotā un ideālā valstī, ko visi kopā saucam par savu dzimteni.
Ko Jūs novēlētu jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar laukiem un lauksaimniecību?
Jauniešiem es novēlētu nebaidīties un neapstāties
no savu ideju realizēšanas. Pirmkārt, iegūt labu izglītību un otrkārt, nav labākas sajūtas, kā darīt to
darbu, ko pašam tīk vislabāk.

Matīss Grīnbergs ir piektā gada uzvarētājs un,
atbildot uz jautājumiem, viņš to vēl nenojauta.
Par to, kā saimniecībā sokas šobrīd un kādi ir
nākotnes plāni, īsās atbildes no mūsu piektā
gada uzvarētāja!
Kā konkursa “Senču aicinājums” dalībniekam
iet šobrīd?
Mūsu saimniecība „Adzelvieši” atrodas Burtnieka
ezera izveidotajos drunlina pakalnos. Pamata nodarbošanās ir kaņepju, zālāju sēklu, graudaugu un
zirņu audzēšana, kā arī tūrisms.
Vai pāris mēnešu laikā Jūsu saimniecība ir piedzīvojusi pārmaiņas, attīstību, paplašināšanos?
Šajos dažos mēnešos, kopš piedalos konkursā
„Senču aicinājums,” ir ievērojami uzlabojusies
pašapziņa, zinot, ka ir cilvēki, kas novērtē manu
darbu.
Kāda ir spilgtākā atmiņa par piedalīšanos konkursā?
Spilgtākās atmiņas no konkursa…. Es biju ļoti pārsteigts, kad ieraudzīju sevi žurnālā „AgroTops” un
izlasīju savu sacīto. Tas nudien bija negaidīti!
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No Latgales:
Solvita Čaunāne un Jānis Božis, IK „Kaso”,
Vārkavas novads;
Aldis Upenieks, z/s „Kvedervecumi”,
Vārkavas novads;
Inese un Māris Klodāni, z/s „Mucenieki”,
Preiļu novads;
Zigmunds Skutels, z/s „Jūzupeņi”, Preiļu novads;
Mārtiņš Bogušs, z/s „Apiņi”, Ilūkstes novads;
Jānis Čaunāns, z/s „Liepas”, Riebiņu novads.
No Vidzemes:
Edgars Bite, z/s „Baloži”, Kokneses novads;
Kaspars Paegle, z/s „Vējiņi”, Alūksnes novads;
Roberts Ločmelis, z/s „Mazdzērvītes”,
Kocēnu novads;
Matīss Grīnbergs, z/s „Atdzelvieši”,
Burtnieku novads;
Ilona un Normunds Leči, z/s „Paparžkalni”,
Limbažu novads.
No Zemgales:
Jānis Hercbergs, z/s „Vizbuļi”, Dobeles novads;
Aleksandrs Medvedevs, z/s „Dzērves”,
Dobeles novads;
Marika Grīslīte, SIA „Krīgeri”, Auces novads;
Gundars Lācis, z/s „Dzintarlāči”, Tērvetes novads.
No Kurzemes:
Linda Venckus, SIA „Liepvidi”, Saldus novads.
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Žūrija viesojas pie Māra Klodāna

Žūrija viesojas pie Roberta Ločmeļa

Žūrija viesojas pie Mārtiņa Boguša

Žūrija viesojas pie Edgara Bites
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Dalībnieki par konkursu
Andrejs Dadzītis no Auces novada
Pieteikšanās konkursam man pašam bija liels izaicinājums, jo mana saimniecība ir maza un es necerēju, ka žūrija atbrauks. Kad rudenī man piezvanīja
un paziņoja, ka esmu viens no konkursa finālistiem,
biju ļoti patīkami pārsteigts!

Linda Venckus no Saldus novada

Inese un Māris Klodāni no Preiļu novada

Spilgtākās emocijas bija tad, kad uzzinājām, ka
piedalāmies šajā konkursā un esam tikuši finālā.
Paldies tiem cilvēkiem, kuri mūs izvirzīja šim konkursam!
Mums bija ļoti patīkami savā saimniecībā sagaidīt
konkursa žūrijas locekļus, kuri bija patīkami ļaudis.
Uztraukums, protams, bija, bet viss noritēja jautri.
Mums bija interesanti ar viņiem parunāties un viņi
ar prieku klausījās mūsu stāstā par saimniecības
dibināšanu un tās attīstību. Daudz noderīgas informācijas uzzinājām arī no Jauno zemnieku kluba
vadītāja, pie kura vēlāk viesojos pieredzes apmaiņas braucienā. Pavisam nesen bijām piensaimnieku
ballē, kur pie mums nāca klāt zemnieki un stāstīja,
ka esot par mums lasījuši žurnālā „AgroTops”. Man
tas bija pārsteigums, jo nezināju, bet nākamajā dienā žurnālu iegādājos! Tagad varu būt lepns par šo
žurnālu, kuru rādu arī draugiem un radiniekiem.
Man ir gods piedalīties šāda mēroga konkursā. Ir
patīkami, ka mūs redz un par mums stāsta.
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Visspilgtāk atmiņā man palika gatavošanās žūrijas
sagaidīšanai. Bija neziņa, ko jautās un kādiem jautājumiem gatavoties. Atceros, kā iepriekšējā vakarā sēdēju un uz lapiņas rakstīju, cik hektāri zemes
mums pieder un kā tie tiek apstrādāti, jo visus datus katru gadu galvā nevar saglabāt. Patiesībā, viss
žūrijas apmeklējums bija ļoti spilgts, jo katru gadu
ciemos nebrauc „Zemnieku saeimas” pārstāvji –
tas vien bija ekskluzīvi!
Marika Grīslīte no Auces novada

Konkursam „Senču aicinājums” mani pieteica Dobeles konsultāciju birojs. Sākumā šķita, ka atteikšos, bet, kad iepazinos ar konkursa būtību, piekritu
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startēt, jo man ir svarīgi, ka ir cilvēki, kuri vēlas apzināt cilvēkus laukos, kuri ne tikai apstrādā zemi,
nodrošina ienākumus valsts budžetā ar augstiem
ražas rādītājiem, bet saimnieko dabai draudzīgi,
izzina gan Latvijas vēsturi, gan saglabā latviešu
kultūru. Apzina tos cilvēkus, kuri cenšas dzīvot tā,
lai mūsu senču vēsture ir jūtama ikdienā, mūsu ģimenēs un jaunā paaudze to var skatīt un mācīties
no vecāku piemēra. Man ir prieks, ka ir cilvēki, kuri
gatavi veltīt savu laiku, lai apzinātu mūsu laukus un
ienestu nelielas pārmaiņas lauku cilvēka ikdienas
dzīvē.

turpinātāji, kas ir un būs tie, kas saimniekos Latvijas
laukos arī nākotnē!
Domāju, ka Sandras Kalnietes idejas ir aktuālas,
dzīvotspējīgas un lietderīgas ne tikai reģionālā,
bet Latvijas Valsts un Eiropas Savienības līmenī, ko
pierāda konkursa “Senču aicinājums” dzīvotspēja
jau 5 gadus!
Mārtiņš Bogušs no Ilūkstes novada

Māris Šņickovskis no Jelgavas novada

Man ļoti patika konkurss “Senču aicinājums”, kurā
piedalījos pirms trim gadiem. Sandra Kalnietes
kundze ar komisiju ieradās pie mums zemnieku
saimniecībā “Klīves”, kas atrodas Jelgavas novadā,
Elejas pagastā, izstaigāja visus dārzus, izbrīnījās,
ka arī pie mums Latvijā ir iespējams izaudzēt tik
lielus, skaistus un garšīgus ābolus! “Un tāda raža!”,
izbrīnījās par ābelēm, kuras lūzt vien lūza no smagajiem āboliem. Līdz tumsai notika iepazīšanās ar
saimniecību un mani kā manu senču turpinātāju.
Patika arī konkursa uzvarētāju pasludināšanas pasākums Jelgavas pilī. Tas bija krāšņs un noorganizēts ar godu. Tas lika man būt lepnam, ka dzīvoju
un strādāju Latvijā, Latvijas laukos.
Iepriecināja arī brauciens uz Eiropas Parlamentu
Briselē. Tur uzzināju, kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienībā, tai skaitā lauksaimniecībā.
Uzskatu, ka ir jāturpina godināt un jāpopularizē
tās labās lietas, kas mums ir Latvijā un viena no lielākajām vērtībām ir jaunā paaudze - saimniecību
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Manuprāt, šis konkurss jaunajiem lauksaimniekiem
sniedz papildus stimulu uzsāktajai darbībai. Liels
paldies Sandras Kalnietes kundzei, kura ir ieguldījusi lielu darbu un neatlaidīgi, piecu gadu garumā,
turpina to darīt.
Spilgtākās atmiņas no konkursa - izteikti atceros
žūrijas locekli Raiti Unguru, kurš uzdeva neskaitāmus jautājumus, kā arī bija pirmais, kas novērtēja
augu izskatu un atzina, ka augiem ir perfekta krāsa un netrūkstot barības vielu. Atmiņā palikusi arī
diskusija par to, kā Latvijā atgriezt atpakaļ cilvēkus
no ārzemēm un kas būtu vajadzīgs, lai jauni cilvēki
iesaistītos kopējā lauku attīstībā.
Uldis Žagata no Ilūkstes novada
Konkursam mani pieteica māsa un iekļūšana konkursa finālistu grupā man bija pārsteigums. Mani
nedaudz biedēja tas, kāda būs konkursa patronese
Sandra Kalniete, bet izrādījās, ka viņa ir vienkārša
un ļoti jauka. Viņa daudz interesējās par manu bioloģisko lauku saimniecību un arī pārējiem žūrijas
komisijas locekļiem bija daudz jautājumu. Ļoti patika konkursa noslēguma pasākums Jelgavas pilī.
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Lauksaimnieku Jaungada balle
2015. gada 10. janvārī
19:00 konkursa „Senču aicinājums” laureātu svinīgā apbalvošana
21:00 balle kopā ar „Tvīda orķestri”
Balles starplaikos mūs priecēs:

• Kabarē šovs kopā ar meitenēm no deju grupas „Fandango”
• Muzikāls priekšnesums no Sandras Kiseles
• Iluzionists Genādijs Paļčevskis

Vakara gaitā izklaides piedāvās radošās darbnīcas:
•
•
•
•
•
•

Kopīgi veidosim koncertu karaokē
Izkalsim savu veiksmes monētu
Iemūžināsim atmiņas foto darbnīcā
Apgleznosim sirdis piparkūku darbnīcā
Pārbaudīsim zināšanas viktorīnā
Un kopā radīsim gleznas mūsu visu kopīgajam birojam Rīgā!

24:00 svētku kūka
Pils otrā stāvā gaitenī darbosies bārs un pils pagrabstāvā kafejnīca.
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