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Konference

Ģimenes saimniecību iespējas un izaicinājumi

Konference par ģimenes saimniecību iespējām un
izaicinājumiem
Latvijas Zemnieku federācija (LZF) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību un Valsts Lauku tīklu (VLT) 2014. gada 30. oktobrī
Iecavā organizē konferenci „Ģimenes saimniecību iespējas un
izaicinājumi”, kā mērķis ir stiprināt lauksaimnieku un pašvaldību
sadarbību lauksaimniecības produktu ražošanas un realizācijas
jautājumos, attīstot ģimenes saimniecības Latvijas laukos.
2014. gads pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskais Ģimenes
saimniecību gads. Latvijā ģimenes saimniecībām ir liela nozīme
vietējo kopienu attīstībā, tāpēc konferencē tiks runāts par ģimeņu
saimniecību iespējām un izaicinājumiem, attīstības perspektīvām,
sadarbību ar pašvaldībām, kooperācijas nozīmi, lauku telpas attīstību un valdības lēmumu ietekmi uz lauku iedzīvotāju
labklājību.
Konferencē ir aicināti piedalīties lauksaimnieki, pašvaldību vadītāji
un pārstāvji, Zemkopības ministrijas (ZM) un Vides un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
2014. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2014/14, aktivitāte “Līdzdalība tematisko konferenču organizēšanā”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Darba kārtība
10:00 – 11:00

Dalībnieku pulcēšanās, reģistrācija/ Mājražotāju produkcijas tirdziņš

11:00 – 11:10

Konferences atklāšana

11:10 – 11:20

Zemkopības ministra J.Dūklava uzruna

11:20 – 11:45

Viesu uzrunas

11:45 – 12:20

Ģimenes saimniecību iespējas un
izaicinājumi Latvijā un ES

12:20 – 12:40

Latvijas zemnieku perspektīva

12:40 – 13:00

Latvijas lauku perspektīva

13:00 – 13:15

Piena kooperatīva pieredze

13:15 – 14:00

Pusdienas / Mājražotāju produkcijas tirdziņš

14:00 – 14:15

Iespējamie risinājumi zemnieku
atbalstam

14:15 – 14:30

Pašvaldības sadarbība ar
zemniekiem. Pieredze.
Inovācijas un produkti ar
pievienoto vērtību. Ģimenes
saimniecības pieredze.
Dārzeņu pārstrādes kooperatīva
pieredze

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

Agita Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja

Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Darba devēju konfederācija
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Agnese Hauka,
LZF lauku attīstības eksperte
Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku
attīstības atbalsta departamenta direktore
Ilona Raugze, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece
Valentīna Avgustova, Dagdas novada
Andrupenes pagasta Piensaimnieku
kooperatīvās sabiedrības „Avots” valdes
priekšsēdētāja
Andra Feldmane, Latvijas Pašvaldību
savienība, Padomniece uzņēmējdarbības
jautājumos
Irēna Šusta,
Rucavas novada domes priekšsēdētāja
Iveta Ļekūne,
piemājas saimniecības „Kāpostnīca”
Mareks Kudulis,
LPKS „Kurland Agro” valdes priekšsēdētājs

15:00 – 15:15
15:15 – 15:30

Brīdis atpūtai
Konferences noslēgums

15:40-16:00

Neformālās sarunas / Mājražotāju produkcijas tirdziņš

Agita Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja
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Pateicamies atbalstītājiem:

• Ilzei Lindei, Ilzes Lindes konditoreja • Zigmāram Rankevicam, z/s “Vārpas” • Rutai Āboliņai, z/s “Cepļi”
• Jurim Kudapam, z/s “Medīgas” • LPKS “Kurland Agro” • Ivetai Ļekūnei, p/s “Kāpostnīca”

