Zaļajā nedēļā Berlīnē
Jau 25.reizi (17.-26.janvārim) Latvija piedalījās Pārtikas, lauksaimniecības un
dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa", kas norisinājās Berlīnē, un bija viena no 72 valstīm
starp vairāk kā 1800 dalībniekiem.
Uz Berlīni šogad devās LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un valdes
locekle, Gaļas grupas vadītāja Dzintra Lejniece. Izstādes ietvaros norisinājās tikšanās
ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, LR vēstnieci Vācijā Ingu Skujiņu, kā arī
Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem, lai pārrunātu kopējo sadarbību, aizstāvot savas
prasības par daudzgadu budžetu. Lietuvas kolēģi iepazīstināja ar sagatavotajiem
pasākumiem taisnīgu Eiropas tiešmaksājumu saņemšanai lauksaimiekiem. Sarunu
rezultātā pēc atbalsta tika nolemts doties pie savu valstu premjeriem, jo tieši viņi ir tie,
kas pieņem lēmumus.
Izstādi svinīgi atklāja ES Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcekovskis, kurš
akcentēja Eiropas savienības agrārās politikas mērķus un uzdevumus. Atklāšanā
piedalījās arī Vācijas kanclere Angela Merkele un Vācijas Federālā pārtikas un
lauksaimniecības ministre Jūlija Kloknere. “Zaļās nedēļas 2020” oficiālais partneris bija
Horvātija.
Daudzi runātāji uzsvēra kopēju būtisku faktoru – ne tikai zemniekiem jādomā
par klimata izmaiņām, bet arī ražošanai ir jākļūst saudzējošākai. Tam nepieciešami
lēmumi Eiropas līmenī. Kopējai lauksaimniecības politikai jābūt zaļākai un jāsaņem
sociāli politisks akcepts. Taču zaļāka lauksaimniecības politika ir iespējama tikai tad, ja
lauksaimniecības budžets paliek stabils un tam ir nepieciešami papildu līdzekļi.
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Ar traktoriem uz Berlīni
Vācijas Federālās valdības lauksaimniecības pakete, kuru ir izstrādājusi
lauksaimniecības ministrija un Vācijas vides ministrija ietver papildus izmaiņām
tiešajos maksājumos no ES lauksaimniecības subsīdijām. Tā paredz valsts dzīvnieku
labturības marķējumu, kukaiņu aizsardzības programmu ar pesticīdu lietošanas
ierobežojumiem un augu indes glifosāta aizliegumu no 2024. gada.
Daudzi lauksaimnieki nevēlas to pieņemt. Viņu pastāvēšana ir apdraudēta.
Visā Vācijā notika zemnieku protesti. Tūkstošiem cilvēku sestdienas rītā sagaidīja
lauksaimniekus, kuri ieradās uz demonstrāciju Berlīnē ar saviem traktoriem.
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PVN necelšana
20.janvārī notika Saeimas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē, kurā
piedalījās ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
PVN likme pārtikai Latvijā jāsamazina plašākam produktu klāstam, uzsvēra
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadītājs Guntis Vilnītis. Ir
attaisnojusies pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšana Latvijai raksturīgiem
augļiem, ogām un dārzeņiem. Tas varētu kalpot par piemēru PVN samazināšanai līdz
5% arī svaigai gaļai, zivīm, olām un pienam. Lauksaimniecības organizācijas uzskata:
pēc šī parauga skaidri redzams, ka šobrīd ļoti veiksmīgi darbojas šis pilotprojekts par
5% augļiem, ogām, dārzeņiem. Ja mēs saliekam nodokļu paketi kopā, tas ir, iedzīvotāju
ienākuma nodokli, sociālo nodokli, un apskatāmies nodarbinātību šajā nozarē, tad
viennozīmīgi augļu, ogu, dārzeņu saimniecībā vērojams pieaugums. (..) Eiropā 24 no
28 valstīm ir samazinātais PVN pārtikai. Arī šeit tas būtu ieguvums gan viesnīcām,
restorāniem, gan kopumā sabiedrībai, ja mēs šo samazināto PVN piemērotu no sēklas
līdz gala patērētājam”
MEDIJOS: 20/01/2020 plkst. 17:55 www.lsm.lv
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/atsak-diskusijas-par-pvn-mazinasanuplasakam-produktu-klastam.a345434/

Akcīzes nodoklis - “Lielajiem nekas! Mazajiem atkal – zāģis!”
21.janvārī Saeimas Budžeta un Finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika izskatīti
likumprojekta grozījumu priekšlikumi 3. lasījumam likumā “Par akcīzes nodokli”.
LOSP pārstāvēja valdes loceklis J.Irbe. Plašākās un skaļākās diskusijas bija par
nodokļa likmēm bezalkoholiskajiem dzērieniem. Latvijas ražotājus un īpaši mazos
lauku novadu uzņēmējus ļoti satrauc šāds nepārdomāts nodokļa palielinājums, jo,
neapšaubāmi, tieši mazajiem ražotājiem tas būs ļoti sāpīgs trieciens, kas kārtējo reizi
neveicina attīstību, bet tieši otrādi padara tos vēl mazāk konkurētspējīgus. Jāatzīmē,
ka Zemkopības ministra K. Gerharda priekšlikumu, kas piedāvāja zemāku likmes
pieaugumu un, kam piekrita nozare un ministra biroja vadītājs J. Eglīts arī ļoti labi
aizstāvēja šo priekšlikumu un komisija pēc plašām diskusijām atbalstīja kā komisijas
priekšlikumu uz 3. lasījumu. Nozare vēlreiz izteica vēlējumu lēmējvarai tomēr vērtēt
nodokļu politiku Baltijas valstu un Polijas kontekstā un rūpēties par vietējo ražotāju
konkurences spējām ārkārtīgi piesātinātajā tirgū.
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Par proteīna ražošanas perspektīvām
23/01 Zemkopības ministrija aicināja uz diskusiju par “Par augu izcelsmes
proteīnu, ražošanu un patēriņu”
Diskusijā piedalījās LOSP valdes loceklis J.Irbe. Tikšanās laikā ZM prezentēja
ministrijas redzējumu par esošo situāciju valstī un attīstības perspektīvām līdz 2030.
gadā. “Latraps” ir apņēmības pilni jau tuvākajā laikā uzsākt jaunas pārstrādes rūpnīcas
būvi, kas pilnu ražošanas jaudu (300 000 t/gadā) sasniegtu ap 2026.-2027. gadu.
Ministrijas redzējums bija stipri pieticīgs, uz 2030. gadu prognozējot ap 40 000 ha
proteīnaugu sējumu. Diskusijas dalībnieki secināja, ka proteīnaugu attīstībai Latvijā ir
lielas perspektīvas un, ka arī turpmāk notiks vēl aktīvāks darbs visām ieinteresētajām
organizācijām, kopīgi ar ZM, lai ieviestu normatīvajos dokumentos un realizētu praksē
nepieciešamos risinājumus šīs nozares attīstībai.

Darba grupu (DG) un nozaru pārstāvju sanāksmes un tikšanās šonedēļ:
20/01 Saeimas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē (par PVN)
21/01 Saeimas Budžeta un Finanšu (nodokļu) komisijas sēdē (akcīzes nod.)
21/01 “Gaļas grupas” DG
21/01 Enerģētikas DG
21/01 ZM DG “Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minim.derīguma term. beigām”
22/01 LOSP Pārstāvju sapulce
22/01 ZM DG par 1) amonjaku, 2) lopkopību, 3) augkopību
23/01 ZM DG “Par augu izcelsmes proteīnu, ražošanu un patēriņu”
23/01 Nacionālo Ekspertu padomes (NEP) sēde
23/01 Ekspertu tikšanās ar LLU_ABSP_”Ilgtspējīga lauksaimniecība”
24/01 LDDK “Latvijas digitālās izcilības stratēģiju un augstskolu lomu inovāciju
veicināšanā”

Pārstāvju sapulce
22. janvārī notika kārtējā LOSP Pārstāvju sapulce, kurā uz diskusiju bija aicināti:
FKTK vadītāja Santa Purgaile, finanšu nozares asociācijas pārstāvji, VARAM Valsts
sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.
Darba kartībā izskatāmie jautājumi:
1. Diskusija par banku uzraudzības prasībām
2. Par plānoto nodokļu politiku saistībā ar klimata izpildi (DRN, akcīze, CO)
3. Par plastmasas atkritumu savākšanu un utilizāciju
4. Grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā”
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Diskutējot par problēmām banku kredītu piešķiršanā lauksaimniekiem,
S.Purgaile teica, ka viens no riska faktoriem, ko bankas ņem vērā lemjot par aizdevuma
piešķiršanu, ir nodokļu parāds. Lauksaimniekam normālā dialogā ar bankām jāskaidro
savs tālākais rīcības plāns, lai situāciju risinātu. No pārstāvju puses arī izskanēja
neizpratne, kā izpildīt bankas prasību uzrādīt patiesā labuma guvējus, ja, piemēram,
kapitālsabiedrībā ir virs 100 dalībnieku ar nelielu ietekmi un tehniski neviens no tiem
nav patiesā labuma guvējs. Purgaile uzsvēra, ka savi partneri ir jāzina. Arī FKTK plāno
īstenot plašāku kampaņveida diskusiju, kurā skaidros par to, kas jāzina, izvēloties
sadarbības partnerus. Banku pārstāvjus iecerēts aicināt uz kopīgu sarunu, lai šķetinātu
problēmas.
Pēc diskusijām ar VARAM par lauksaimniecības atkritumu tālāko pārstrādi,
vides saudzēšanu un klimata mērķu izpildi, LOSP atbalsta papildināt sagatavoto likuma
grozījumu redakciju: Finanšu nodrošinājumu nepiemēro biogāzes ražošanas vai
kompostēšanas iekārtām, kuru darbībai ir izsniegta atļauja piesārņojošas darbības
veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, un kuru operators
biogāzes vai komposta ražošanai izmanto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un
atvasinātos produktus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21.
oktobra Regulai (EK)
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DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI
RĪKO DĀRZKOPĪBAS GRUPA
2020. gada 31. janvārī
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Latvijas Zemnieku federācija
Aicina uz mācībām Iecavā un Limbažu pusē.
“Mācības par saimniekošanas iespējām mazajās saimniecībās”
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros, 2020.gada 29.-30.janvārī organizē mācības „Saimniekošanas
iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas
nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros aicina uz mācībām. 2020.gada 5.-6.februāris
Īstenojot biedrības „Latvijas Zemnieku
federācija” piedāvātās mācības, tiks
veidota un palielināta lauksaimnieku
un pārtikas ražotāju izpratne mazo
saimniecību
darbības
attīstības
iespējām un dažādošanu, kā bez lielas
pretestības un šķēršļiem padarīt
iespējamu
paaudžu
nomaiņu
saimniecībā, kā uzlabot konkurētspēju,
saražot tirgū pieprasītu produkciju plānot ilgtspējīgu saimniecības attīstību.
Mācību kursa lektori-Ineta Timšāne (lauksaimniecības uzņēmējdarbība), Agnese
Hauka (uzņēmuma vadība, finanšu analīze), Ernests Pūliņš Cinis (psihoterapeits).
Mācības ietver gan teorētiskās(8h), gan praktiskās nodarbības (8h), un tiks dota
iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot
praksē, veicot reālus darba uzdevumus.
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Biedrība “Latvijas Jauno Zemnieku klubs”
Ielūdzam biedrus un biedrības draugus uz jauno zemnieku balli!

Aicina komandā Jauno zemnieku klubā
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

“Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai” iznācis pirmais žurnāla
“Bioloģiski” numurs.
Žurnāls saturs ir informatīvi izglītojošs ar mērķi vienot un stiprināt nozari.
48 lappusēs ziņas, statistika, gads nozarē, intervija, viedokļi, pieredze, saimniecības
stāsti, tēma. 30.-31.lpp. par jauno bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanas regulu.
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„Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 30.-31.janvārī rīko 2 dienu
mācības „Bioloģiskā lopkopība”. Mācību kursa apakštemats „Slaucamo govju
ēdināšana un barības devu optimizācija bioloģiskajās saimniecībās”. Lektores –
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu
institūta lektore, SI „Vides kvalitāte” inspektore Elita Aplociņa un Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.

http://www.lbla.lv/lbla-aicina-apmeklet-macibas-alsunga-slaucamo-govjuedinasana-un-baribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas

Latvijas Agronomu biedrība
Latvijas Agronomu biedrība sadarbībā ar LLKC Ogres biroju janvāra otrajā
nedēļā lauksaimniekus un saimniecību īpašniekus aicināja uz gada veikuma vērtējuma
pasākumu Lauberē.
Pasākuma dalībniekus sveica arī Latvijas Lauksaimniecību organizāciju
sadarbības padomes ģenerālsekretārs Guntis Vilnītis, Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Solvita Ķikāne, Attīstības finanšu
institūcijas «Altum» un Latvijas Agronomu biedrības pārstāvji u. c.
Protams, svarīgākā sadaļa bija saimniecību un individuālo izcilnieku godināšana. LLKC
Ogres biroja Pateicības goda rakstus saņēma zemnieku saimniecība «Kalnagauriņi» par
neatlaidīgu darbu, dzimtās zemes mīlestību un darba tikuma audzināšanu nākamām
paaudzēm; z/s «Kumeļi» par ilggadēju un kvalitatīvu sadarbību grāmatvedības jomā;
z/s «Mētras» par aktīvu Latvijā ražotu produktu klāsta inovatīvu papildinājumu; Daiga
Torbejeva par atsaucību un aktīvu dalību Ogres konsultāciju biroja piedāvāto iespēju
izmantošanā; Aija Slišāne par nerimstoša jaunības gara uzturēšanu laukos; Guntars
Sīpols par uzņēmību un neatlaidīgu darbu lauku attīstības veicināšanā.
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Latvijas cūku audzētāju asociācija
Latvijas Cūku audzētāju asociācija 27.februārī, Ādažos, sadarbībā ar barības
ražotāju kompāniju MIAVIT (Vācija) rīkos semināru “Efektīva cūku barošana SEG
emisiju mazināšanai”
Latvijas Melioratoru biedrība
Rīkos biedru sapulci 2020.gada 28.februārī Ikšķilē, Peldu ielā 22
Latvijas Maiznieku biedrība
Latvijas Maiznieku biedrība 24. janvārī, RKTMC “Mazā ģilde”,
sveiks talantīgus sava darba profesionāļus: Valters Kanopu no maiznīcas “Lielezers”
Maiznieka amata meistara diplomu saņemot, Nadezdu Troksu no Londonas, Arturu
Šimkjaviču un Igoru Nikolajevu no LĀČI - Maiznieka amata zeļļa diplomus saņemot.
Siera klubs
30/01 organizēs semināru ciklu „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas
produktiem”
Biedrība Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, viesojoties Latgalē Brīvības cīņu 100.
gadadienas ietvaros, 9. janvārī apmeklēja ZS “Kotiņi”, kur piedalījās Latgales
plānošanas reģiona kopsapulcē, kurā biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku
apvienība” pārstāvis Aivars Bernāns prezentēja redzējumu par Latgales lauksaimnieku
ekonomiskās pastāvēšanas un attīstības aktualitātēm, ietekmējošiem faktoriem attālums līdz centrālajiem loģistikas un pakalpojumu centriem, veģetācijas perioda un
zemes kvalitātes atšķirības. Prezidents augstu novērtēja mūsu biedrības “Latgales
ražojošo lauksaimnieku apvienība” aktīvā biedra ZS “Kotiņi” sasniegto tās saimnieka
Alda Ločmeļa vadībā. Šādi uzņēmēji lauksaimniecībā mudina nebaidīties izvirzīt
augstus mērķus un darīt vairāk un labāk, lai tos sasniegtu!
http://www.lrtv.lv/zinas/valsts-prezidents-apmekle-vilakas-novadu-8715

Gaļas liellopu audzētāju biedrība
2020. gada 29.-30. janvārī Sēlijā notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju
biedrība" organizētās divu dienu mācības "Dzīvnieku labturības nodrošināšana
pavasaros un rudeņos (gada dubļainajā sezonā), darba drošība, strādājot ar dažāda
vecuma gaļas šķirnes liellopiem."
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Latvijas aitu audzētāju asociācija
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi” ietvaros, 23.-24. janvārī, Vidzemē, rīko divu dienu mācības "Kvalitātes
sistēmu ieviešana aitu audzēšanas saimniecībās".
Latvijas Olu ražotāju asociācija
Aktīvi atgādina par putnu gripas izplatība.
“Atkārtoti
atgādinām
par
biodrošības
nozīmi
saimniecībā!
Par biodrošības prasībām varat iepazīties Ministru kabineta noteikumos Nr.291
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. Lai
pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, PVD iesaka ievērot
biodrošības pasākumus par “Biodrošība mājputnu novietnē”.

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs “
Piedalīsies “Balttour 2020” . No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā notiks 27.
starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus“Balttour 2020” , kur sezonas jaunumus,
populārākās iespējas, īpašos piedāvājumus un izdevīgus pirkumus Latvijas apceļošanai
un pasaules atklāšanai piedāvās vairāk nekā 860 tūrisma uzņēmumu! "Lauku ceļotājs"
izstādē piedalīsies visas 3 dienas un informēs par atpūtas iespējām Latvijas laukos.

29 .janvārī organizē Tūrisma izstādes BALTTOUR biznesa forumu, Rīgā.

Foruma saturs ir veltīts tūrisma nozares aktuālajām attīstības tendencēm un
izaicinājumiem.

Infolapa_Nr.2-2020

13

Biškopju biedrība
Latvijas Biškopības biedrībai plānots pasākums marta mēnesī. Biškopju pavasara
konference, 21.03.2020., Zemgales Olimpiskā centrā, Kronvalda iela 24, Jelgava.

Biedrība Zied Zeme
Izsludina LEADER projektu konkursu (06.02.-06.03.2020):
Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Pieteikties gan var uzņēmēji no Ogres, Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes
novadiem.
Vairāk info šeit:
http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/

Lauku atbalsta dienests
(LAD)

Dienests aicina pie sevis ēnotājus “Ēnu dienā”
Ēnu dienas vakancēm LAD var pieteikties:
https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/1906
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NOZARU AKTUALITĀTES
Uzņēmēji: Satraukums par kūdras nozares nākotni biedē investorus
Šobrīd nozarē nav skaidrības par tās nākotni saistībā ar Eiropas plāniem samazināt
emisijas, ko rada fosilie resursi. Pagājušajā nedēļā izziņots, ka valstis, kuras
piedalīsies emisiju samazināšanā, varēs saņemt finansējumu, lai segtu nozarēs
radušos zaudējumus. Kūdras ražotāji norāda, ka satraukumu galvenokārt rada tieši
informācijas trūkums. Zemkopības ministrija norāda, ka tas nav vienīgais iemesls.
22/01/2020 plkst. 8:14 , LR1
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/uznemeji-satraukums-par-kudras-nozaresnakotni-biede-investorus.a125775/
Intervijās LR1 Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretāra vietniece
vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola
22/01/2020 plkst. 8:40, LR1
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/uznemeji-satraukums-par-kudrasnozares-nakotni-biede-investorus.a345638/

Par Zemkopības ministrijā paveikto 2019. gadā un plānotajiem
darbiem 2020. gadā

Šī gada 21. janvārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards informēja ministru
kabinetu par Zemkopības ministrijas paveiktajiem darbiem 2019. gadā, izceļot
svarīgākos īstenotos projektus.
https://www.zm.gov.lv/presei/par-zemkopibas-ministrija-paveikto-2019-gada-unplanotajiem-darbiem-20?id=10940
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Iznācis žurnāla
“Latvijas
Lopkopis”
2020.gada
1.numurs
•
Par Lauku
atbalsta dienesta šā
gada darbiem, ES
un valsts atbalsta
iespējām
lasiet
intervijā ar Lauku
atbalsta dienesta
direktoru
Ģirtu
Krūmiņu.
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Kāda ir piensaimniecību ekonomika Somijā, vērtē LLKC ekonomikas
konsultants Raivis Andersons. Jāatzīmē, ka Somijas piena lopkopības
saimniecības par saražoto pienu saņem par 15% vairāk, nekā ir vidējā piena
cena pasaulē, savukārt pašnodrošinājums ir 128%.
“Skābbarības konkursa” rezultāti
Aitkopjiem iesakām LLKC Lopkopības nodaļas ekspertu sagatavotos rakstus
gan par jaunaitu agro lecināšanu, gan par aitu klibuma galvenajiem iemesliem
un to novēršanu. Turpat arī raksts par Latvijas Aitu audzētāju asociācijas un SIA
“Mailīšu fabrika” īpašnieces Ineses Mailītes kopīgi uzsākto projektu aitu vilnas
izmantošanai.
Cūkkopjiem noderēs Latvijas Cūku audzētāju asociācijas izpilddirektores
Dzintras Lejnieces raksts par antibiotiku samazināšanas iespējām cūku
ganāmpulkos.
Putnkopjiem iesakām Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas pārstāves
Annas Ērlihas sagatavoto informāciju par putnu gripas draudiem.
Saimnieku pieredzes rubrikā šoreiz raksts par Ievu Galiņu
Tiem, kam interesē ārvalstu pieredze, iesakām Lailas Plītas aprakstu par
saimniekošanu Slovēnijas piena un gaļas liellopu saimniecībās.
Zirgkopības rubrikā šoreiz žurnālistes Daces Milleres saruna ar Annu
Veidemani par decembrī izdoto “Latvijas šķirnes zirgu valsts ciltsgrāmatas
sējumu.
Kā ierasts, žurnālā nozares ziņas no Latvijas un ārzemēm, labas veselības
uzturēšanas padomi, saimnieku aptauja, recepte un anekdotes.
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