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LLKC  
struktūrvienības
n Tālākizglītības nodaļa
n Lauku attīstības nodaļa
n Grāmatvedības un finanšu nodaļa
n Ekonomikas nodaļa
n Augkopības nodaļa
n Lopkopības nodaļa
n Lopkopības kompetenču centrs
n Inženiertehniskā nodaļa
n Zivsaimniecības nodaļa
n Meža konsultāciju pakalpojuma centrs
n Sabiedrisko attiecību nodaļa
n Apgāds
n Projektu un attīstības daļa
n Valsts Lauku tīkla Sekretariāts, tai skaitā Eiropas Inovāci-

ju partnerības Sekretariāts
n Zivsaimniecības Sadarbības tīkla Sekretariāts

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir vado-
šais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultā-
ciju dienests Latvijā ar birojiem 26 pilsētās reģionos.

Sniedz konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecī-
bā, zivsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un finansē-
juma piesaistē.

LLKC uzdevums ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot 
lauku uzņēmēju profesionālo un ekonomisko zināšanu līmeni. 
Nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas 
novados. Paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju ES.

2018. gadā: vairāk nekā 22 000 klientu un sadarbības part-
neru, vidējais darbinieku skaits – 437, gada apgrozījums –  
9,17 miljoni eiro.

LLKC pakalpojumu sniegšanas punkti

3



Uzņēmuma  
finanšu rezultāti 
un to analīze

LLKC finanšu rādītāji 2018 2017
Apgrozījums, EUR 9 171 876 9 079 783
t.sk.  no maksas 
komercpakalpojumiem 3 037 057 3 280 346

t.sk. no sabiedriskā finansējuma 
pakalpojumiem 3 975 825 3 737 684

t.sk. no projektiem 2 158 994 2 061 753
Peļņa vai zaudējumi, EUR 12 794 16 869
Aktīvu vērtība, EUR 5 088 110 5 574 240
Kopējās likviditātes rādītājs 1,17 1,19
Pašu kapitāla un aktīvu attiecība 0,30 0,27
Pašu kapitāla izmaiņas pret 
iepriekšējo gadu, EUR 4 359 10 555

Aprēķinātie nodokļi, EUR 4 078 109 4 289 296
Vidējais darbinieku skaits 437 442

Kapitālsabiedrības apgrozījums 2018. gadā sasniedza 9,17 
miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir pieaugums par 
1%. Maksas komercpakalpojumu segmentā bija apgrozījuma 
samazinājums par 7,4%, kas galvenokārt saistīts ar mazāku fi-
nansējumu lauksaimniekiem izsludinātajās investīciju projektu 
kārtās. Turpinājās izaugsme (pieaugums par 4,7%) LAP, ārvalstu 
un Latvijas projektu segmentā LLKC, uzsākot īstenot pasākumus 
“Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasāku-
miem”, Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īs-
tenošanai” un “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”. 
Apgrozījums no sabiedriskā finansējuma pakalpojumiem palie-
linājās par 6,4%. Kopējā apgrozījumā maksas komercpakalpo-
jumu īpatsvars nedaudz samazinājās un veidoja aptuveni 33,1%. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā turpināja pieaugt (līdz 23,5%) projekta 
veida ieņēmumu īpatsvars, bet sabiedriskā finansējuma pakalpo-
jumu īpatsvars palielinājās līdz 43,3%. Kopumā sabiedrība strā-
dāja ar peļņu 12 794 EUR apmērā, kas atbilst uzņēmuma kor-
poratīvajai politikai, nodrošināt maksimāli tuvu darbības vietai 
pieejamus pakalpojumus lauku uzņēmumiem.
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Augkopība
n Saimniecību lauku apsekošana un ieteikumi kultūraugu au-
dzēšanā.
n Augkopības produkcijas ražošanas plānošana: kultūraugu 
mēslošanas un augu aizsardzības plāna izstrāde; lauku vēstures 
un augu maiņas plāna sastādīšana.
n Platību maksājumu pieteikumu sagatavošana.
n Konsultācijas par normatīvo aktu prasībām augkopības saim-
niecībās.
n Bruto seguma sastādīšana kultūraugiem.
n Slāpekļa satura noteikšana augos ar ekspresmetodi.
n Konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā.
n Projektu vadība.
n Ražas prognozēšana.

2018. gadā 
Augkopības konsultanti snieguši konsultācijas: platību mak-

sājumu pieteikumu sagatavošanā – vairāk nekā 600; mēsloša-
nas plānu izstrādē – vairāk nekā 600; bioloģiskajā lauksaimnie-
cībā – vairāk nekā 300.

Noorganizētas 5 interešu grupas kopskaitā 20 saimniecībās. 
Tostarp: graudaugu un rapša audzēšanas agrotehnikas pilnvei-
došana integrētā saimniekošanas sistēmā (Krāslavas, Rēzeknes, 
Madonas un Gulbenes reģionālajās nodaļās); laukaugu audzē-
šanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas 
sistēmā (Preiļu reģionālā nodaļā). Noorganizētas kopskaitā  
17 tikšanās. 

Aprēķināts laukaugiem bruto segums un pašizmaksa, veikta 
pašizmaksas analīze ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.
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Lopkopība
n Konsultācijas lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā.
n Konsultācijas par Savstarpējās atbilstības prasībām lopko-

pības saimniecībām.
n Lopbarības analīžu noņemšana un izvērtēšana.
n Konsultācijas veterinārijā un dzīvnieku agrīnās grūsnības 

diagnostika.
n Konsultācijas lopu mītņošanā.
n Padomi piena kvalitātes uzlabošanā.
n Piena pārraudzības inventāra pārbaude.

2018. gadā
Noorganizētas 8 interešu grupas lopkopībā, tajā skaitā 5 pie-

na lopkopībā, 2 gaļas liellopu audzēšanā un 1 aitkopībā. Noti-
kušas kopskaitā 33 interešu grupu tikšanās.

Uzturēta un atjaunota informācija lopbarības analīžu kata-
logā. Aktuālā informācija pieejama mājaslapā www.llkc.lv par 
minerālvielu piedāvājumu 2017./18. gada sezonai liellopiem un 
aitām.

Pļaušanas serviss – pavasarī aktuālā informācija mājaslapā 
www.llkc.lv par zāles kvalitātes izmaiņām un labāko lopbarības 
gatavošanas laiku reģionos.

Atjaunota informācija tīmekļa vietnes llkc.lv sadalās “Gaļas 
liellopu rokasgrāmata” un “Racionālu piena lopkopības ražoša-
nas modeļu rokasgrāmata”.

SEG emisijas. Jauns pasākums 2018. gadā, tāpēc pamatdarbs 
bija informācijas un zināšanu apguve, kā arī notikušās tikšanās 
ar LLU pētniekiem un ZM atbildīgajiem speciālistiem. Gada 
nogalē tika sagatavota prezentācija “SEG emisijas un piena lop-
kopība pēc 2020. gada”, kas tika prezentēta konferencē “Piena 
lopkopība Latvijā - cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” gan 
konsultantiem, gan lauksaimniekiem.

Lopkopības kompetenču centrs kopā ar lauksaimniekiem un 
zinātniekiem turpināja darbu “Zālēdāju projektā” – 8 izmēģinā-
jumi 8 saimniecībās. Noorganizētas 5 fermu dienas-semināri, 
kopējais dalībnieku skaits – 329.
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Grāmatvedība un 
finanses

n Pastāvīga grāmatvedības kārtošana
n Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana.
n Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
n Ieteikumi grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā, 

grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde.

2018. gadā
LLKC 115 grāmatveži snieguši pakalpojumus vairāk nekā 

2000 klientu.
Datu vākšana Saimniecību uzskaites datu tīklam no  

1000 saimniecībām Latvijā.
Regulārs grāmatvežu darba kvalitātes audits birojos.
Grāmatvežu apmācības un sertifikācija.
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Ekonomika
n Konsultācijas un projektu izstrāde ES fondu atbalsta sa-

ņemšanai.
n Uzņēmumu interešu pārstāvēšana administrējošajā institū-

cijā projekta izskatīšanas gaitā.
n Kredītpieteikumu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai 

no bankām un biznesa plānu izstrāde.
n Biznesa plānu izstrāde, veidojot jaunu uzņēmumu vai plā-

nojot esošā attīstību.

2018. gadā
Mazo saimniecību atbalsta projektu sagatavošana 782 un uz-

raudzība 1644 saimniecībās.
Bruto seguma aprēķini – kopskaitā 192.
Pašizmaksu aprēķini 14 nozarēm.
Interneta rīks ES atbalsta pieejamības noteikšanai – kopskai-

tā 8 Lauku attīstības plāna pasākumiem.
Sniegtas 240 konsultācijas par saimniecību ekonomisko rā-

dītāju uzlabošanu pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpoju-
mu izmantošanas veicināšanai”.
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Tālākizglī tība
n Profesionālā tālākizglītība lauksaimniekiem visa Latvijas 

teritorijā.
n Profesionālās apmācības kursi, izsniedzot sertifikātu no-

teiktu darbību veikšanai: dzīvnieku pārvadāšana ES teritori-
jā; dzīvnieku ciltsdarba speciālistu sagatavošana darbam savā 
saimniecībā; svaigpiena paraugu noņemšanas speciālistu apmā-
cības; kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsar-
dzības prasības; augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un kon-
sultantu apliecības iegūšana.
n Tālmācība un webināri: tālmācības programmas jaunajiem 

lauksaimniekiem; tiešsaites jeb onlaina apmācību programmas 
un iespējas pasākumu translācijai tiešraidē; citi apmācību kursi 
un semināri interesentiem.

2018. gadā
Noorganizēti 260 informatīvie semināri, kurus apmeklējuši 

5600 klausītāji, bet izglītojošo semināru skaits bija 52, tos ap-
meklējuši 1298 klausītāji.  

Tālmācības programmās iesaistījušies vairāk nekā 150 jauni 
klienti.

Noorganizēti 109 LLKC darbinieku un Zemkopības minis-
trijas ekspertu kapacitātes celšanas pasākumi, kopējais dalīb-
nieku skaits tajos – 2112.

Tālmācības programmai “Lauksaimniecības pamati” pievie-
nota jauna programma “Bioloģiskās saimniekošanas pamati”.

CECRA – vienotā kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifi-
kācijas sistēmā konsultantiem lauksaimniecības un lauku attīs-
tības segmentā Eiropā – apmācības izgājuši 89 konsultanti.

Starptautiskā sadarbība: Ukrainas konsultāciju dienesta ka-
pacitātes stiprināšana sadarbībā ar USAID; dalība Erasmus+ 
projektā ToTCOOP “Strategic Partnership for Innovating the 
Training of Trainers of the European Agri-Food Cooperatives” –  
kooperatīvu līderu kapacitātes stiprināšana.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”

                                                            

        Ozolnieki, 2018

MĀCĪBU KURSU  
PIEDĀVĀJUMS
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Lauku attīstība
n Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem uzņēmējdarbī-

bas, tajā skaitā, mājražošanas, uzsākšanai un attīstībai.
n Konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku jauniešiem 

uzņēmējdarbības veicināšanai.
n Lauksaimniecības popularizēšana skolās.

2018. gadā
Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas prog-

rammas ietvaros sniegti 240 eksperta pakalpojumi, uzsākts 
darbs ar 62 jauniem klientiem. 2019. gadu saistības program-
mas ietvaros tiek turpinātas ar 171 saimniecību.

Lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākums “Lau-
kiem būt!”: mācību “Tu vari vairāk!” ietvaros informatīvo dienu da-
lībnieku skaits – 257, mācību dalībnieku skaits – 233, 2017./2018. 
gada konkursā “Laukiem būt!” iesniegtas 52 biznesa idejas. 

Lauksaimniecības popularizēšanas pasākumi: noorganizēti 
56 informatīvie pasākumi skolās, uzrunājot 1223 skolēnus; no-
tikuši 28 skolēnu mācību braucieni, iesaistot 772 dalībniekus.

Konkurss sociālajos tīklos “Šodien laukos”: 6 ikmēneša konkur-
sos tika reģistrētas 30 klases (374 dalībnieki) un 60 individuālie da-
lībnieki. Sociālajiem tīkliem sagatavoti 92 materiāli, kopējais sociālo 
tīklu sekotāju skaits decembrī bija 2673. Konkursa noslēgumā tika 
apbalvoti 3 labākie individuālie dalībnieki un 3 labākās klases.. 

Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju 
atbalsta programmas ietvaros jaunradīta viena kopdarbības forma. 
Kooperatīvu biedriem noorganizēti 30 pieredzes apmaiņas brau-
cieni, kā arī 30 apmācības un semināri par kopdarbības attīstību. 

Mājražotāju atbalstam un izglītošanai organizētas noorganizē-
tas 83 grupu konsultācija, kuru kopējais apmeklējumu skaits ir 
sasniedzis 1092 apmeklējumu atzīmi, reģistrēts 21 mājražotājs.

Kopumā 142 mājražotāji ar LLKC atbalstu piedalījās izstādē 
“Riga food 2017”, pārstāvot novadu garšu.
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Inženiertehniskā 
nodaļa

n Konsultācijas tehnikas parka optimizācijai.
n Apmācības augsnes apstrādes un smidzināšanas darbu 

veikšanā.
n Saimniecības augu barības vielu aprites aprēķini.
n Konsultācijas lauksaimniecības būvju būvniecībā.

2018. gadā
Lauksaimniecības tehnikas katalogā atjaunota un papildinā-

ta informācija par aktuālo piedāvājumu 2018. gadā. Kataloga  
30 sadaļās pieejama informācija par 9000 dažādām tehnikas 
vienībām.

Lauku uzņēmēju izglītošanai semināros nolasītas 18 lekcijas 
par augsnes apstrādi, smidzināšanu un augu barības elementu 
apriti dabā.

Būvmateriālu izmaksu katalogs papildināts ar tērauda izstrā-
dājumu pozīciju, kas sevī ietver 115 vienības. Kopā katalogs 
satur 730 būvmateriālu vienības un iespēju veikt apjoma aprē-
ķinu. Skatījumu skaits gadā 114 no 800 plānotajiem. Atjaunots 
lauksaimniecības būvju provizorisko būvizmaksu katalogs. 
Katalogā ietverti 65 dažādi būvju veidi ar to provizoriskajām 
būvniecības izmaksu likmēm. Katalogā iestrādāts būvizmaksu 
automatizēts aprēķins.

Izstrādāts būvprojekts 50 slaucamo govju fermai minimālajā 
sastāvā (ģenerālplāns, arhitektūra, aprakstošā daļa). 

Inženiertehniskās nodaļas laboratorijā pārbaudītas 1374 pie-
na pārraudzības inventāra vienības un paņemti 208 skābbarības 
paraugi.
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Meža konsultāciju 
pakalpojumu 
centrs
n Organizē seminārus un apmācības meža īpašniekiem un med-

niekiem, izglīto skolēnus, ģimenes un citus interesentus par mežu.
n Palīdz ES fondu finansējuma piesaistē.
n Sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus.

2018. gadā 
Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros meža īpašniekiem no-

organizēti 110 informatīvie semināri ar 1383 dalībniekiem un 
10 izglītojošie semināri ar 196 dalībniekiem.

Sadarbībā ar skolām, meža īpašniekiem un meža speciālis-
tiem noorganizētas 100 nodarbības/pasākumi visā Latvijā, tajos 
piedalījušies 2329 dalībnieki (skolēni). Izglītojošos pasākumus/
nodarbības īstenoja gan Meža konsultāciju pakalpojumu centra 
(MKPC) nodaļu darbinieki – meža gidi (30 nodarbības) dažā-
dos Latvijas reģionos (piedalījās 763 skolēni), gan arī apmācību 
centrā „Pakalnieši” un izbraucot uz mācību iestādēm notikušas 
70 nodarbības (piedalījušies 1566).. 

Drukātā un elektroniskā formātā izdoti 4 informatīvā 
izdevuma mežu īpašniekiem “Čiekurs” numuri. 

Noorganizēta “Meža nozares konference 2018” par 
aktuālām ar meža nozari saistītām tēmām. 

LAP pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pa-
sākumi apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un pras-
mju apguves pasākumi” ietvaros noorganizētas 23 apmā-
cību grupas par dažādām tēmām, apmācīti 391 dalībnieki 
meža īpašnieki, meža nozarē nodarbinātie un mednieki. 
Mācību dalībnieki labprāt apmeklē mācības par meža ap-
saimniekošanas tēmām un novērtē iespēju iegūt zināšanas 
un uzdot sev aktuālos jautājumus lektoriem – speciālistiem.

MKPC meža gidi un AC “Pakalnieši” darbinieki 2018. gadā 
piedalījās arī Latvijas simtgadei veltītajos vērienīgos meža no-
zares pasākumos “Meža ABC” Kuldīgā un “Vislatvijas meža 
dienās” Tērvetē.  

Sniegti pieprasītākie meža apsaimniekošanas pakalpoju-
mu veidi privāto mežu īpašniekiem: meža inventarizācija, ap-
saimniekošanas plāna sagatavošana; augošu koku uzmērīšana, 
cirsmas novērtēšana; cirsmas stigošana, uzmērīšana, skices 
zīmēšana; meža biotopu inventarizācija; maksas konsultācijas 
mežsaimnieciskajos jautājumos.

Uzsākts starptautisks Interreg Baltijas jūras reģiona projekts Bal-
ticForBio #R058 “Meža bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas 
jūras reģiona valstīs”, kas norisināsies līdz 2020. gada septembrim.  
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KONKURSS  
“SAKOPTĀKAIS MEŽS” −  
MEŽA ĪPAŠNIEKI  
DALĀS PIEREDZĒ 

Bērzus  
var izaudzēt 

ātrāk

Laiks  
aizsargāt  

stādījumus

Pašlaik Latvijā platlapju audzes 
veido aptuveni 1% no kopējās 
mežu platības. Agrāk  tie ir bijuši 

pat 10%. Vai nākotnē klimata pārmaiņu 
dēļ gaidāms platlapju audžu pieaugums?

Šovasar jūlijā notika seminars − mež-
zinātnes diena, kur viena no tēmām bija 
“Platlapju mežu loma intensīvā mežsaim-
niecībā. Zinātnes atziņas un patiesības”. 
Pasākumu organizēja Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava” 
sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”. 

Klausoties LVMI “Silava” vadošā 
pētnieka habilitētā doktora Māra Laivi-
ņa prezentāciju, kā arī apskatot objektus 
dabā, galvenā atziņa ir šāda: “Platlapji 
Latvijas mežos bija, ir un būs. Un šī brīža 
satraukums par to, ka mežaudzēs masvei-
dā iet bojā oši, slimo gobas, vīksnas, ozo-
li, ir tikai tāds neliels pagurums.”

Nepieciešami pētījumi
Varētu rasties jautājums, kāpēc vajadzī-

gi platlapju mežaudžu pētījumi, ja Latvijā 
platlapju − oša, ozola, liepas, gobas, vīks-
nas, kļavas, dižskābarža un skābarža −  
sugu audzes aizņem tikai 1% no kopējās 
Latvijas mežu platības. Platlapju kokau-
giem ir vērtīga koksne, kas salīdzinājumā 
ar tradicionālo skujkoku, bērza un apses 
koksni aizņem specifisku saimniecisko 
nišu. Latvijā ir augsta platlapju mežu ģe-
nētiskā, sugu, ekosistēmu un arī ainavas 
dažādības kapacitāte, citiem vārdiem, liela 
bioloģiskās daudzveidības ietilpība. 

Pieaug platlapju sugu izplatība
Platlapju mežaudžu attīstība notiek 

sinhroni ar mūsdienu vides, klimata 
pārmaiņām. Paaugstinoties gaisa tem-
peratūrai un citiem faktoriem, jau tagad 

atsevišķās audzēs vērojamas veģetācijas 
izmaiņas, tajā skaitā platlapju koku sugu 
arvien pieaugoša izplatība. Mežaudzēs 
otrā stāvā un paaugā arvien vairāk ienāk 
tādas platlapju sugas kā kļavas, oši, lie-
pas un gobas. Par vienu no izplatītāka-
jām platlapju sugām, kas strauji ieviešas 
mežmalās, mežaudzēs atvērumos, jaun- 
audzēs, kļuvusi kļava, kura izplatījusies 
teritorijās ar kontinentālu klimatu. 

Vīksnas audzes vairāk saistītas ar 
upēm, to ielejām: 100 m platā joslā gar 
upēm atrodas 60,0%, bet 500 m platā joslā 
– 85,5% no vīksnu tīraudzēm un mistrau-
dzēm. Skābarža tīraudzes un mistraudzes 
vairāk izplatītas Rietumkurzemē 24,9 ha 
platībā. Savukārt dižskābarža audzes iz-
platītas Kurzemē, visvairāk Austrumkur-
zemes augstienē – 39,9 ha platībā. 

u 12. lpp.

PLATLAPJU MEŽI VAIRĀK IENĀK ARĪ LATVIJĀ
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Zivsaimniecība
n LLKC Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros 

īsteno zivsaimniecības nozares popularizēšanas pasākumus, kā 
arī organizē izglītojošus un informatīvus seminārus, mācību un 
pieredzes apmaiņas braucienus.
n LLKC Zivsaimniecības nodaļa nodrošina eksperta pakal-

pojumus akvakultūrā.
n LLKC nodrošina Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību karšu izplatīšanu

2018. gadā
Noorganizēti 10 izglītojoši semināri ar 154 dalībnie-

kiem, 1 informatīvs seminārs ar 47 dalībniekiem un 8 pie-
redzes apmaiņas braucieni, kuros piedalījās 170 dalībnieki. 

Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanas programma – 23 atbalstīto uz-
ņēmēju. 

Noorganizēta Zivsaimniecības konference.
Sagatavota un izdota “Zivsaimniecības gadagrāmata” 

1000 eksemplāros. 
Sadarbībā ar Apgādu izdoti 4 informatīvā izdevuma 

“Zivju lapa” numuri.
Demonstrējumi un pētījumi: 2018. gadā Zivsaimniecības sa-

darbības tīkls sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskais institūtu “BIOR” turpināja 2016. gadā 
uzsākto pētījumu «Dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanas un 
salīdzināšanas pētījums Latvijas apstākļos». 

Tukuma konsultāciju birojs sadarbībā ar Tukuma tūrisma 
informācijas centru noorganizēja pasākumu Tukuma piekrastē 
25. augustā “Piekrastes aicinājums”, kā arī nodrošināta līdzda-
lība 13. oktobrī notikušajos Salacgrīvas nēģu svētkos un 25. 
novembrī notikušajos Pāvilostas nēģu svētkos.

Noorganizēta gada balva 
zivsaimniecībā “Lielais loms”.

Turpināta Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens 
medību karšu izplatīšana. 
Pārdoti teju 96 000 karšu un 
izveidots stabils tirdzniecī-
bas tīkls ar vairāk nekā 1300 
karšu iegādes vietām visā Latvijā. Kartes ikvienam ir iespēja 
arī nopirkt elektroniski mājaslapā www.makskeresanaskarte.lv. 
Organizēti pasākumi bērniem un pieaugušajiem.
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KAS JĀZIN MAKŠĶERNIEKAM,
VĒŽOTĀJAM UN ZEMŪDENS 
MEDNIEKAM

MAKŠĶERNIEKS, VĒŽOTĀJS 
VAI ZEMŪDENS MEDNIEKS

1. Makšķerējot, vēžojot vai nodar-
bojoties ar zemūdens medī-
bām, kartei vienmēr jābūt klāt.

2. Ievērojiet Makšķerēšanas, vē-
žošanas un zemūdens medību 
noteikumus.

3. Noskaidrojiet, vai ūdenstilpē, 
kurā makšķerēsiet, vēžosiet vai 
nodarbosieties ar zemūdens 
medībām ir nepieciešama spe-
ciāla licence vai privāto ūdeņu 
īpašnieka atļauja.

4. Saudzīgi atlaidiet ūdenī zivis un 
vēžus, kurus nav atļauts iegūt 
vai paturēt.

(vārds)

(uzvārds)

Izsniedzējs (vārds, uzvārds) z.v.

(personas kods)
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AKTUALITĀTES

Nr. 3 (41) 2018. g. septembris
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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Z emkopības ministrija informē, ka 
ir veikti grozījumi Ministru kabi-
neta 2015.  gada 14.  jūlija notei-
kumos Nr. 402 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
pasākumam “Produktīvi ieguldījumi ak-
vakultūrā””. Izmaiņas pasākuma noteiku-
mos veiktas, lai veicinātu mikrouzņēmu-
mu un mazo komersantu ienākšanu un 
attīstību akvakultūras nozarē. 

Turpmāk mazo uzņēmumu, kas plāno au-
dzēt vai kas audzē akvakultūras produkciju 
pārdošanai mazāk nekā vienu gadu, iesnieg-
tajiem projektiem, kuros attiecināmo izmaksu 
summa nepārsniedz 100 000 eiro, tiek ievēro-

jami atviegloti nosacījumi attiecībā uz piere-
dzes apliecināšanu uzņēmējdarbībā. Šādu uz-
ņēmumu vidējam neto apgrozījumam pēdējo 
divu gadu laikā būs jābūt vismaz 15 000 eiro 
(patlaban neatkarīgi no projekta lieluma vidē-
jam neto apgrozījumam ir jābūt vismaz 250 
000 eiro). Papildus, ja uzņēmumā nestrādā 
darbinieks ar augstāko vai profesionālo vidējo 
izglītību akvakultūras jomā vai arī uzņēmu-
ma īpašnieks nav apguvis Izglītības kvalitātes 
valsts dienestā akreditētu profesionālās izglītī-
bas programmu akvakultūras jomā, noteikumi 
papildināti ar jaunu iespēju šādos gadījumos 
projekta izstrādes un īstenošanas laikā veikt 
konsultācijas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 

speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plāno-
to akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu 
un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām. 
“BIOR” speciālistu sniegtās konsultācijas mik-
rouzņēmumiem un mazajiem komersantiem 
projekta izstrādes un īstenošanas laikā veici-
nās publiskā atbalsta novirzīšanu akvakultūras 
saimniecībai aktuālo un nepieciešamo jautāju-
mu risināšanai. Pēc šādu projektu īstenošanas, 
kuros attiecināmo izmaksu summa nepār-
sniegs 100 000 eiro, uzņēmumiem turpmāk 
būs jāsasniedz akvakultūras produkcijas gada 
neto apgrozījums vismaz 20 procentu apmērā 
no ieguldīto investīciju apmēra šobrīd noteik-
to 30 procentu vietā.

u2. lpp.
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Apgāds
n Sagatavo dažādus nozares periodiskos un specializētos iz-

devumus, nodrošina to pieeju mājaslapās www.llkc.lv un www.
laukutikls.lv.

2018. gadā
Izdoti 12 LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” numu-

ri, ikmēneša tirāža 5500 eksemplāri.
Sagatavota 52 elektroniskās “Lauku e-Lapa”, saņēmēju 

skaits – apmēram 14,8 tūkstoši.
Sadarbībā ar LLKC Lopkopības nodaļu izdoti 12 žurnāla 

“Latvijas Lopkopis” numuri.
Drukātie un elektroniskie darbi: “Grāmatvedības un finanšu 

buklets”, “Bruto seguma aprēķini”, “Izmēģinājumi augkopībā 
un lopkopībā” un citi. 

Rediģēti un sagatavoti publicēšanai kopskaitā 224 darbinie-
ku raksti un 282 lauku attīstības konsultantu un uzņēmējdar-
bības konsultantu raksti par lauku uzņēmējiem un aktivitātēm 
reģionos.

         Nr. 6 (159)                2018. g. jūnijs

1

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

NĀKOTNES ES LAUKU POLITIKAI – 
365 MILJARDI EIRO

 Žurnāla 
“Latvijas Lop-
kopis” maija 
numurā 
. . . . . . . . . 2
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ŠAJĀ NUMURĀ:

AKTUALITĀTES

J ūnija sākumā Eiropas 
Komisija nāca klajā ar 
budžeta priekšlikumiem 
ES Kopējai lauksaim-

niecībai politikai 2021.–2027. 
gadam, paredzot tai kopumā 
365 miljardus eiro. 

Eiropas Komisijas (EK) pazi-
ņojumā minēts, ka ar 365 miljardu 
eiro budžetu EK priekšlikumi nā-
kotnes Kopējai lauksaimniecības 
politikai (KLP) nodrošina, ka tā būs 

nākotnes vajadzībām piemērota, 
joprojām sniegs atbalstu lauksaim-
niekiem un lauku kopienām, no-
drošinās, ka ES lauksaimniecības 
attīstība ir ilgtspējīga, un atspoguļos 
ES mērķus vides un klimata jomā. 
Jūnija sākumā publiskotie KLP 
priekšlikumi paredz dalībvalstīm 
lielāku elastību un atbildību, izvēlo-
ties, kā un kur ieguldīt tām piešķirto 
finansējumu, lai sasniegtu ES līme-
nī izvirzītos vērienīgos mērķus vir-
zībā uz gudru, noturīgu, ilgtspējīgu 

un konkurētspējīgu lauksaimniecī-
bas nozari, vienlaikus nodrošinot 
taisnīgu un mērķtiecīgāku atbalstu 
lauksaimnieku ienākumiem.

Ikvienam Latvijas lauksaim-
niekam un lauku uzņēmējam līdz  
10. jūlijam ir iespējas izteikt vie-
dokli par EK piedāvājumu, aiz-
pildot Valsts Lauku tīkla Sekre-
tariāta sadarbībā ar Zemkopības 
ministriju sagatavoto anketu, kurā ir  
21 jautājums ar atbilžu variantiem. 

u13. lpp.
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Sabiedrības  
informēšana

Sadarbība ar medijiem. LLKC speciālistu padomi un ko-
mentāri iemantojuši visas Latvijas mediju uzticību – tie paši 
aktīvi interesējas par aktuālo dažādās jomās, plašai auditorijai 
skaidrojot daudzveidīgus jautājumus.  2018. gadā LLKC vārds 
medijos parādījies gandrīz 2800 reižu.

Informācijas sagatavošana un ievietošana tīmekļa vietnēs: 
n www.llkc.lv rodama plaša informācija par LLKC pakal-

pojumiem, praktiski padomi saimniekošanai, tālākizglītības 
iespējas, aktualitātes augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, 
zivsaimniecībā, lauku attīstībā, grāmatvedībā, ekonomikā;
n www.laukutikls.lv apkopota plaša informācija par Valsts 

Lauku tīkla aktivitātēm, LEADER projektiem, kooperāciju, 
Viedajiem ciemiem, pārtikas ražošanu, atbalsta pasākumiem 
jauniešiem, ārvalstu saimniekošanas pieredzi u.c.

Satura nodrošināšana sociālajos tīklos: Facebook, Twitter, 
draugiem.lv un Youtube

 

LLKC izveidotie ziņu kanāli
http://new.llkc.lv/
http://laukutikls.lv/
https://www.facebook.com/LLKIC
https://twitter.com/LLKC_lv
https://www.draugiem.lv/llkc/
https://www.youtube.com/user/LLKCchannel
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