“Skābbarības konkursa 2019” nolikums
I Konkursa mērķis
1. Lai popularizētu augstvērtīgas lopbarības gatavošanu un iepazīstinātu ar
centīgāko Latvijas saimniecību pieredzi, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs 2019. gadā rīko skābbarības kvalitātes konkursu. Konkursa
mērķis ir aktualizēt un motivēt augstvērtīgas rupjās lopbarības (skābbarības,
skābsiena, kukurūzas skābbarības) gatavošanu piena un gaļas lopkopības
saimniecībās.
II Konkursa norise
2. Skābbarības konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties visi lauksaimnieki, kas
gatavo skābbarību, skābsienu no zāles vai kukurūzas.
3. Saimniecība konkursā var piedalīties ar vairākiem skābbarības paraugiem, kuri
sagatavoti pēc jebkuras tehnoloģijas, skābbarība var tikt gatavota kā ar, tā bez
piedevām (konservantiem) un no jebkura pļāvuma zāles.
4. Konkursā atsevišķās kategorijās iedala:
4.1. zāles skābbarība tranšejā;
4.2. zāles skābbarība stirpā;
4.3. zāles skābbarība rituļos;
4.4. kukurūzas skābbarība.
5. Skābbarības paraugus analizē „Pieno tyrimai“ analīžu laboratorijā (Lietuvā).
Paraugus analizē pēc Profesionālās paketes nosacījumiem, un papildu vērtē 10
minerālvielu daudzumu (paraugu pasi sk. pielikumā).
III Konkursa organizēšana un vērtēšana
6. Paziņojums par konkursu un konkursa nolikums tiek publicēts LLKC interneta
vietnē www.new.llkc.lv. Paziņojums par konkursu tiek izplatīts LLKC birojos,
žurnālā “Latvijas Lopkopis” un informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”.
7. Pieteikums konkursam. Skābbarības konkursa pretendenti aizpilda pieteikuma
anketu. Lai pretendētu uz vērtējumu skābbarības konkursā, anketā aizpildāmās
ziņas ir obligātas. Aizpildītu anketu un analīžu rezultātus iesniedz LLKC
Lopkopības nodaļā vai iesūta elektroniski uz e-pastu: silvija.dreijere@llkc.lv,
vai iesniedz LLKC reģionālā biroja lopkopības speciālistam.
8. Skābbarības paraugus ņem speciālists, kas atbild par paraugu pareizu
noņemšanu. Parauga analīžu un sūtīšanas izmaksas sedz saimniecība.
9. Konkursa vērtēšana. Paraugu analīžu rezultātus vērtē komisija vismaz 3
speciālistu sastāvā.
10. Vērtēšanas noteikumi. Katra pieteiktā skābbarība konkursā piedalās ar šifrētu
numuru. Komisijai nav zināma saimniecība, kurā tā gatavota, kā arī piedevas,

ar kurām tā gatavota. Šifrēto numuru piešķir LLKC atbildīgais speciālists par
skābbarības konkursa norisi, saņemot analīžu rezultātus no laboratorijas.
11. Katrs komisijas loceklis saimniecību skābbarības paraugu rezultātus vērtē
atsevišķi, un galējo vērtējumu pēc komisijas locekļu novērtējuma veic
skābbarības konkursa komisija kopā ar atbildīgo LLKC speciālistu.
12. Pieteikumu iesniegšana skābbarības konkursam noslēdzas 2019. gada 15.
decembrī.
13. Vērtēšanas komisija datus saņem 2 nedēļas pirms konkursa noslēguma
semināra 2020. gada janvārī.
14. Ne vēlāk kā 3 dienas pirms konkursa noslēguma semināra vērtēšanas komisija
sagatavo slēdzienu par labākajām saimniecībām.
IV Konkursa uzvarētāji un to apbalvošana
15. Konkursa kategoriju uzvarētājus apstiprina skābbarības konkursa vērtēšanas
komisija un atbildīgais LLKC speciālists.
16. 2020. gada janvārī tiek izsludināts noslēguma seminārs un seminārā tiek
paziņoti uzvarētāji.
17. Katras kategorijas uzvarētājs balvā saņem bezmaksas pieredzes apmaiņas
braucienu uz Somijas piena saimniecībām un žurnāla “Latvijas Lopkopis”
gada abonementu.

