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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir vadošais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju dienests Latvijā ar birojiem 26 pilsētās reģionos.
Sniedz konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un finansējuma 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.
2019. gadā: vairāk nekā 22 000 klientu un sadarbības partneru, vidējais darbinieku skaits – 441, gada apgrozījums –
11,7 miljoni eiro.

LLKC pakalpojumu sniegšanas punkti

LLKC
s t ruktū rvi e n ības
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 Inovāciju partnerības Sekretariāts
n Zivsaimniecības Sadarbības tīkla Sekretariāts
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Uzņ ē m uma
2019. gada
finanš u rezultā ti
u n to ana l īz e
LLKC finanšu rādītāji

2019

2018

Apgrozījums, EUR
11 174 384 9 171 876
t.sk. no maksas
3 290 596 3 024 990
komercpakalpojumiem
t.sk. no sabiedriskā finansējuma
3 855 851 3 975 825
pakalpojumiem
t.sk. no projektiem
4 027 937 2 171 061
Peļņa vai zaudējumi, EUR
Aktīvu vērtība, EUR

12 205

12 794

5 911 731 5 088 110

Kopējās likviditātes rādītājs

1,07

1,17

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība
Pašu kapitāla izmaiņas pret
iepriekšējo gadu, EUR
Aprēķinātie nodokļi, EUR

0,26

0,30

5 808

4 359

Vidējais darbinieku skaits

4 703 524 4 078 109
441

437

LLKC apgrozījums 2019. gadā sasniedza 11,17 miljonus eiro,
kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir par 21,8% vairāk. Maksas
komercpakalpojumu segmentā 2019. gadā bija apgrozījuma palielinājums par 8,8%, ko veicināja izglītības, grāmatvedības un
ekonomikas pakalpojumu sekmīgā attīstība. Vislielākā izaugsme
(pieaugums par 85,5%) notikusi LAP, ārvalstu un Latvijas projektu segmentā, LLKC aktīvi īstenojot jau iesāktos un jaunos
projektus. Apgrozījums no sabiedriskā finansējuma pakalpojumiem samazinājās par 3%. Kopējā apgrozījumā maksas komercpakalpojumu īpatsvars nedaudz samazinājās un veidoja aptuveni
29,4%. Projekta veida ieņēmumi uzņēmumam kļuvuši par nozīmīgāko segmentu ar 36% īpatsvaru, bet sabiedriskā finansējuma
pakalpojumu īpatsvars samazinājās līdz 34,5%. Kopumā sabiedrība strādāja ar peļņu 12 205 eiro apmērā, kas atbilst uzņēmuma
korporatīvajai politikai, nodrošināt maksimāli tuvu darbības vietai pieejamus pakalpojumus lauku uzņēmumiem.
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Augkop ība
n Saimniecību lauku apsekošana un ieteikumi kultūraugu
audzēšanā.
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
saimniecībās.
n Bruto seguma sastādīšana kultūraugiem.
n Slāpekļa satura noteikšana augos ar ekspresmetodi.
n Konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā.
n Projektu vadība.
n Ražas prognozēšana.

2019. gadā

Augkopības nodaļas rīkotajās lauka dienās apmeklētāju
skaits ar gadiem pieaug – 2019. gadā notika 12 lauka dienas,
kuras apmeklēja 321 apmeklētājs.
Konsultāciju projektā 2019. gadā 1097 klientiem sniegtas
vairāk nekā 2200 augkopības konsultācijas.
Augkopības konsultācijas 2019. gadā nodrošināja 19 konsultanti.
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Lopkop ība
n Konsultācijas lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā.
n Konsultācijas par savstarpējās atbilstības prasībām lopkopības 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.

2019. gadā

Konsultāciju projekts. 2019. gadā 1347 klientiem sniegtas
3572 konsultācijas. Mērķis – veicināt individuālu konsultāciju
sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un
vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm,
klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā
arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
Izveidotas 2 informatīvās lapas – “Kūtsmēslu aprite saimniecībā: uzglabāšana, lietošana, uzskaite”, “Piena kvalitāte”.
Interešu grupas. Darbu turpināja 8 interešu grupas lopkopībā: 5 piena lopkopībā (Cēsīs, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ogrē, Preiļos) 2 gaļas lopkopībā (Valmierā, Krāslavā) un 1 – aitkopībā
(Balvos). Lopkopības interešu grupu uzdevums 2019. gadā bija
vērtēt saimniekošanu caur SEG emisiju un ilgtspējīgas saimniekošanas prizmu.
SEG emisijas. Noorganizētas 4 darba grupas ar konsultantu, LLU pētnieku, ZM pārstāvju un lauksaimnieku organizāciju pārstāvju piedalīšanos, kur vērtēti iespējamie SEG emisiju
mazinošie pasākumi Latvijā.
Skābbarības konkurss. Konkursa mērķis bija aktualizēt un
motivēt augstvērtīgas rupjās lopbarības (skābbarības, skābsiena, kukurūzas skābbarības) gatavošanu piena un gaļas lopkopības saimniecībās. Konkursam tika pieteikti 27 skābbarības
paraugi.
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Slaukšanas iekārtu un piena mērītāju testēšana. Notestētas 10 slaukšanas iekārtas saimniecībās un 2018 elektroniskie
piena mērītāji.
Lopbarības analīžu katalogs. Sadarbībā ar komercuzņēmumiem izveidots lopbarības piedāvājums bioloģiskajām
saimniecībām un apkopota aktuālā informācija par minerālvielu piedāvājumu liellopiem. Elektroniskais katalogs pieejams
interneta vietnē www.llkc.lv
Pļaušanas serviss. Aktuālā informācija tīmekļa vietnē www.
llkc.lv par zāles kvalitātes izmaiņām un labāko lopbarības gatavošanas laiku reģionos.
Lopkopības kompetenču centrs. Uzsākta 12 lopkopības demonstrējumu realizēšana Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākumos “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. Ierīkoti 12 demonstrējumi 12 saimniecībās un notikušas 11 fermu dienas, kurās piedalījās 624 dalībnieki. Demonstrējumi ierīkoti 9 piena lopkopības
saimniecībās, no tiem 1 bioloģiskā. Pa vienam demonstrējumam ir
ierīkots gaļas liellopu audzēšanas, aitkopības un zirgkopības saimniecībā. Demonstrējumi ierīkoti visos Latvijas novados.

Par demonstrējumu norisi tīmekļa vietnē llkc.lv ievietotas
14 publikācijas, 2 videomateriāli, 2 mācību materiāli.
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Grāmatved ība u n
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.

2019. gadā

Grāmatvedības pakalpojumi sniegti 2479 klientiem, apkalpojot gan fiziskas, gan juridiskas personas visā Latvijā. Grāmatvedības pakalpojumus nodrošināti gan vienkāršā, gan divkāršā ieraksta sistēmā. Grāmatvedības klientiem tiek nodrošināta
pieeja interneta vietnei, kurā klienti var sagatavot attaisnojuma
dokumentus par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu.
Pēc klienta izvēles tiek nodrošināta detalizēta izdevumu uzskaite, lai sniegtu informāciju efektīvai saimniecības pārvaldīšanai – tiek veikta izmaksu analīze un pašizmaksas aprēķini.
Veikta arī datu vākšana Saimniecību uzskaites datu tīklam SUDAT. Kopumā savākti un apstrādāti 1000 lauku saimniecību dati.
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Ekonom ika
n Konsultācijas un projektu izstrāde ES fondu atbalsta saņemšanai.
n Uzņēmumu interešu pārstāvēšana administrējošajā institūcijā projekta izskatīšanas gaitā.
n Kredītpieteikumu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai
no bankām un biznesa plānu izstrāde.
n Biznesa plānu izstrāde, veidojot jaunu uzņēmumu vai plānojot esošā attīstību.

2019. gadā

Sagatavoti vairāk nekā 300 projekti pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”,
kur 2019. gadā bija atvērta viena pieteikšanās kārta. Turpināta
iepriekšējās kārtās iesniegto vairāk nekā 1000 projektu realizācijas uzraudzība. Pateicoties ekonomikas speciālistu pieredzei
un labai sadarbībai ar saimniecībām, mazo saimniecību atbalsta pasākuma realizācija notiek veiksmīgi un tās sasniedz savus
projektā plānotos mērķus.

Lielajām un vidējām saimniecībām LLKC ekonomisti palīdzēja sagatavot projektus iesniegšanai aktivitātē “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”.
Pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai” sniegtas 357 konsultācijas.
Uzsākta sadarbība ar finanšu institūciju “Altum”, lai mazajām saimniecībām palīdzētu sagatavot kredītu pieteikumus.
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Uzsākta Eiropas Inovāciju partnerības projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide” īstenošana.
Projekta īstenošana uzsākta ar aktivitāti “Detalizēta mazo un
vidējo lauku saimniecību vajadzību un vēlmju apzināšana pārvaldības procesa veikšanai”, kuras ietvaros intervēti 29 lauksaimnieki, lai noskaidrotu, kādi lauku saimniecību pārvaldības
instrumenti ir nepieciešami, lai ikdienā palīdzētu un atvieglotu esošajiem un topošajiem lauksaimniekiem veidot atskaites,
analizēt, plānot un modelēt saimniecības attīstību, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus u.c. Sadarbībā ar nozares ekspertiem un projekta partneriem izveidota sistēmas vīzija, misija,
mērķi un veikta sistēmas iekšējās vides analīze (SWOT analīze), ārējās vides mikrolīmeņa analīze (SWOT analīze), ārējās
vides makro līmeņa analīze (PEST analīze). Eksperti sadarbībā
ar reāli strādājošām lauku saimniecībām (t.sk. projekta vajadzībām izveidoto lauksaimnieku fokusgrupu) izstrādāja ap 500
tehnoloģiskajiem modeļiem, ko izmantos par pamatu sistēmas
ilgtermiņa plānošanas un modelēšanas sadaļas izveidei. Pēc
lauksaimnieku aptaujas rezultātiem sistēmu nolēma nosaukt
par Manslauks.lv
Turpināts darbs pie saimniecību ekonomiskās analīzes, kas
veikta 14 dažādām nozarēm, apkopojot datus no 151 saimniecības grāmatvedības.
Sagatavoti bruto seguma aprēķini 214 dažādām kultūrām un
lopu grupām par 2018. gadu.
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Nr.p.k.

Mācību kursa
nosaukums

Mācību
kursa
forma

Apmācāmo
skaits

Pārskats pa r
tālā kizglī tības maksas
grupā m 2019. gadā.

1

Dzīvnieku pārvadāšanas
noteikumi

klātiene

55

Dzīvnieku pārvadāšanas
tālmācība
noteikumi
Kaušanai paredzēto lauksaimniecības
3 dzīvnieku aizsardzības
klātiene
prasības (apgūta gan
teorija, gan prakse)
Pamatapmācība pārraudzība darbam vienā
4 ganāmpulkā visās dzklātiene
īvnieku sugās (nokārtots
eksāmens)
Kvalifikācijas celšanas
5 mācības pārraudzībā
klātiene
(LAP projekta ietvaros)
Kvalifikācijas celšanas
6 mācības pārraudzībā
klātiene
(VLT ietvaros)
Augu aizsardzības līdzekļu mācības (lietotāji,
7
klātiene
operatori, atjaunošana;
konsultanti)
Minimālās higiēnas
8
klātiene
prasības
HACCP pārtikas aprites
9
klātiene
uzņēmumos
Bioloģiski vērtīgo zālāju
10
klātiene
mācības (LAP)
Augkopība, Lopkopība.
11
tālmācība
60 stundas tālmācībā.
2

Tālā kizglī tība
n Profesionālā tālākizglītība lauksaimniekiem visa Latvijas
teritorijā.
n Profesionālās apmācības kursi, izsniedzot sertifikātu noteiktu darbību veikšanai: dzīvnieku pārvadāšana ES teritorijā; dzīvnieku ciltsdarba speciālistu sagatavošana darbam savā
saimniecībā; svaigpiena paraugu noņemšanas speciālistu apmācības; kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības; augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un konsultantu apliecības iegūšana.
n Tālmācība un webināri: tālmācības programmas jaunajiem lauksaimniekiem; tiešsaites apmācību programmas un iespējas pasākumu translācijai tiešraidē; citi apmācību kursi un
semināri interesentiem.
n Iespējas apgūt pamatzināšanu lauksaimniecībā programmās “Lauksaimniecības pamati” un “Bioloģiskā lauksaimniecība”

2019. gadā

Lauku attīstības programmas pasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākums” ietvaros izglītoto skaits
sasniedzis 4108, no tiem 3264 lauksaimniecības modulī un 548
– mežsaimniecības modulī 548.
Tālmācības programmās iesaistījušies 157 jauni klienti, no
tiem 113 mācības pabeiguši un nokārtojuši eksāmenu.
Noorganizēts 151 informatīvais seminārs, kuros piedalījušies 3803 klausītāji.
Noorganizēti 96 LLKC darbinieku un Zemkopības ministrijas ekspertu kapacitātes celšanas pasākumi, kopējais dalībnieku
skaits tajos – 2285.
CECRA – vienotā kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas sistēmā konsultantiem lauksaimniecības un lauku attīstības segmentā Eiropā – apmācības izgājuši 119 konsultanti.
Starptautiskā sadarbība: Ukrainas konsultāciju dienesta kapacitātes 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.
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300

153
7
41
48
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La u ku att īs tība
n Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem uzņēmējdarbības, tajā skaitā mājražošanas, uzsākšanai un attīstībai.
n Vietējās produkcijas ražotāju attīstības un kopdarbības
veicināšana, nodrošinot ar informāciju, iesaistīšanu pasākumos
un izglītošanu.
n Konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai.
n Lauksaimniecības popularizēšana skolās.

2019. gadā

Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmas ietvaros sniegti 155 eksperta pakalpojumi.
Lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma “Laukiem būt!” mācību
“Tu vari vairāk!” ietvaros rīkoto informatīvo
dienu dalībnieku skaits – 278, mācību dalībnieku skaits – 239. 2019./2020. gada konkursā
“Laukiem būt!” iesniegtas 68 biznesa idejas,
46 no 64 2018./2019. gada konkursa dalībniekiem turpina attīstīt savas idejas.
Lauksaimniecības popularizēšanas pasākumi: noorganizēti
72 informatīvie pasākumi skolās, uzrunājot 1341 skolēnus; notikuši 30 skolēnu mācību braucieni, iesaistot 822 dalībniekus.
Konkurss sociālajos tīklos “Šodien laukos”:
6 ikmēneša konkursos piedalījās 26 komandas un 32 individuālie dalībnieki (kopumā
427 skolēni).
Mājražotāju atbalstam un izglītošanai organizētas 49 grupu konsultācijas (641 dalībnieki), reģistrēti jauni 20 mājražotāji.
Vietējās produkcijas ražotāju atbalstam organizēts “Novada Garša” pasākumu kopums:
5 reģionālie pasākumi un noslēguma pasākums Rīgā Hanzas peronā, kuros piedalījās
232 ražotāji, pasākumu apmeklēju skaits 12 000.
Izveidots katalogs www.novadagarsa.lv,
kas apvieno Latvijas produkcijas ražotājus, kuri ir bioloģiskās,
integrētās audzēšanās, Zaļas karotītes un GlobalGAP shēmu dalībnieki. Katalogs pieejams visiem interesentiem, 2019. gadā
publiskotas 112 saimniecības.
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Inž e n iert e h niskā
noda ļ a
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.

2019. gadā

Lauksaimniecības tehnikas katalogā atjaunota un papildināta
informācija par aktuālo piedāvājumu 2019./2020. gada sezonā.
Kataloga 30 sadaļās pieejama informācija par aptuveni 9000
dažādām tehnikas vienībām.
Lauku uzņēmēju izglītošanai semināros nolasītas 34 lekcijas
par optimālu smidzināšanu, praktisko darba drošību lauksaimniecībā, augsnes veselību un augsnes bezapstrādi.
Dalība projekta “Life CRAFT” realizācijā.
Pabeigts projekts “Baltic Slurry Acidification”.
Sadarbībā ar LLKC Ekonomikas nodaļu publicēšanai sagatavotas lauksaimniecības tehnikas izmaksas Latvijā 2018. gadā.
Ekonomikas nodaļai sniegts atbalsts arī Bruto segumu sagatavošanā, veicot 17 dažādu tehnikas vienību izmaksu aprēķinu.
Sadarbībā ar Fondu Latvijas Lauksaimniecības attīstībai, noorganizēta 2019. gada “Traktordiena”.
Izstrādāts pilna sastāva emisijām draudzīgs būvprojekts 50
slaucamo govju fermai.
Būvmateriālu katalogā ievietotas vidējas tirgus cenas 12 būvmateriālu pozīcijām.
Atjaunots lauksaimniecības būvju provizorisko būvizmaksu katalogs. Tajā atjaunotas būvizmaksas 65 dažādiem būvju
tipiem. Katalogā iestrādāts būvizmaksu automatizēts aprēķins.
Atjaunoti būvkonstrukciju un būvmateriālu aprēķina kalkulatori. Papildināta to aprēķina precizitāte un detalizācija. Aktualizētas būvizstrādājumu cenas, darbaspēka izmaksas, nepieciešamo mehānismu un iekārtu izmaksas. Sniegtas konsultācijas par
būvniecības sfēru regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī
ievērojot labas prakses piemērus.
Pārbaudītas 1082 piena pārraudzības inventāra vienības un
paņemti 117 skābbarības paraugi.
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Meža kons ultā c iju
paka lpoju m u
c en trs
n Organizē seminārus un mācības meža īpašniekiem un
medniekiem, izglīto skolēnus, ģimenes un citus interesentus
par mežu.
n Palīdz ES fondu finansējuma piesaistē.
n Sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus: meža inventarizāciju; augošu koku uzmērīšanu, cirsmas novērtēšanu;
cirsmas stigošanu, uzmērīšanu, skices zīmēšanu; meža biotopu
inventarizāciju; maksas konsultācijas mežsaimnieciskajos jautājumos.

2019. gadā

Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros meža īpašniekiem noorganizēti 110 informatīvie semināri ar 1389 klausītājiem un desmit izglītojošie semināri ar 159 dalībniekiem.
VLT pasākumu ietvaros realizētas 96 nodarbības/pasākumi
skolēniem, kuros piedalījušies 2495 skolēni. Šīs nodarbības īstenoja MKPC reģionālo nodaļu darbinieki – meža gidi dažādos
Latvijas reģionos.
Sagatavota informācija, izdoti un izplatīti 4 tematiskie izdevumi meža īpašniekiem “Čiekurs”.
Noorganizēta “Meža nozares konference 2019” par
aktuālajām ar meža nozari saistītām tēmām. Konferenci
kopumā apmeklēja ap 200 dalībniekiem.
LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Profesionālās
izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros noorMEŽA ĪPAŠNIEKI DALĀS PIEREDZĒ
MEŽA APMEKLĒJUMOS
ganizētas 27 mācību grupas par dažādām tēmām, apmāLATVIJĀ UN ĀRZEMĒS
cīti 496 dalībnieki, kas ir - meža īpašnieki, meža nozarē
I
nodarbinātie, un mednieki.
LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Saimniecību un
mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros noorganizētas 30
meža apmeklējumu grupas. Kopumā apmeklējumos piedalījušies 556 interesenti. Ārpus Latvijas meža apmeklējumos uz
Vāciju, Itāliju un Slovākiju devās 75 meža īpašnieki vai meža
nozarē nodarbinātie.
Mednieku kandidātu mācības norisinājušās Valmierā un
Dagdā.
LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju
pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros konsultēti
215 meža īpašnieki. Konsultācijas sniegtas par tēmām: dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība un ūdens
resursi.
NR. 2. 2019
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Aktuālais par
ozolu kalšanu un
meža kaitēkļiem
Meža īpašnieku
iespaidi
apmeklējumā
Latgalē

Guntis Grīnšteins
par saimniekošanu
mežā

estājoties vasarai, meža īpašnieki
labprāt izmanto iespēju apmeklēt
citus meža īpašniekus un iepazīties ar mežu apsaimniekošanas pieredzi
kādā citā Latvijas reģionā vai ārzemēs.
Notikuši jau pirmie mežu apmeklējumi,
un dalībnieki dalās ar iespaidiem. Viens
no tiem notika jūnija sākumā Vācijā.

Mežu apmeklējumus nodrošina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” Lauku attīstības programmas

(LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020.
gadam ietvaros.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu
apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām,
saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumu
darbību un tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un
citiem mežsaimniecības jautājumiem.
Tiek piedāvāti dažādas tematikas mežsaimniecību apmeklējumi gan Latvijā,
1
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gan ārzemēs. Pieredzes braucieni turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu –
braucienos Latviju 20%, ārzemju – 30%
no kopējām vienas personas izmaksām.
Ar mežu apmeklējumu tēmām un
plānotajiem braucieniem var iepazīties
www.mkpc.llkc.lv sadaļā Meža apmeklējumi. Savukārt par braucienu iespaidiem
var izlasīt šajā “Čiekurā” 5., 8.–9. un
12. lpp.

Vieni no pieprasītākajiem mežsaimniecības pakalpojumiem
bija meža inventarizācijas veikšana un augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana. Strauji pieaug pieprasījums pēc meža
īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem.
Meža īpašniekiem sagatavoti apmēram 280 meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāni, 140 projektu pieteikumi un
sniegtas apmēram 400 bezmaksas konsultācijas par pieejamo
ES atbalstu meža apsaimniekošanai.
MKPC speciālisti iesaistījās ES aizsargājamo biotopu kartēšanā, kopumā apsekojot apmēram 5000 ha meža platību, kā
arī augstvērtīgo mežu monitoringa procesā, apsekojot 118 meža
īpašumu nogabalus.
2019. gadā MKPC Tālmācības platformu kopumā apmeklēja
11 251 unikālo apmeklētāju. Šajā sadaļā tiek realizētas mācības
par 4 tēmām:
1) mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem;
2) apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības;
3) apmācības medniekiem;
4) meža atjaunošana un ieaudzēšana.
MKPC iestājās starptautiskajā meža nozares organizācijā
FOREXT (European Network of Forest Extension Organisations).
Turpinājām dalību Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekts “Accelerating production of forest
bioenergy in the Baltic Sea Region”, projekta saīsinājums- Baltic ForBio.
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Zivsa i m n iec ība
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 pakalpojumus akvakultūrā, organizē sabiedrības izglītošanas pasākumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par videi draudzīgu un
ilgtspējīgu zivju un vēžu resursu ieguvi.
n LLKC nodrošina Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību karšu izplatīšanu, kā arī elektronisko makšķerēšanas licenču tirdzniecību lietotnē Mana Cope un tīmekļa vietnē www.
manacope.lv.

2019. gadā

Noorganizēti 10 informatīvi un izglītojoši semināri, kurus
kopumā apmeklējis 71 dalībnieks. Īstenoti arī 11 pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Eiropas valstīs, kuros kopumā piedalījušies 206 nozares dalībnieki.
Zivsaimniecības popularizēšana notikusi piecās skolās. Popularizējot zvejniecības arodu, ZST organizēto braucienu laikā
apmeklēti ne tikai zvejniecības vai zivju pārstrādes uzņēmumi,
bet arī dota iespēja skolēniem iesaistīties zivju pārstrādes procesā mājražošanas uzņēmumos.
Tiek īstenota akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma, kuras mērķis ir paaugstināt akvakultūras uzņēmumu, piekrastes rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieku un uzņēmēju, kuri nodarbojas ar zivju produktu pārstrādi, saimnieciskās darbības aktivitāti, sniedzot nepieciešamo konsultatīvo un informatīvo atbalstu saimnieciskās
darbības veicināšanai, attīstīšanai, paplašināšanai un dažādošanai. 2019. gadā programmā iesaistījušies 15 uzņēmēji.
Noorganizēta ikgadējā Zivsaimniecības konference “Zivsaimniecības attīstības izaicinājumi un iespējas”.
Sagatavota un izdota “Zivsaimniecības gadagrāmata”, kā arī sadarbībā ar LLKC Apgādu izdoti četri informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” numuri.
Demonstrējumi un pētījumi: 2019. gadā Zivsaimniecības sadarbības tīkls sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu
“BIOR” noslēdza pētījumu ”Dažādu karpu šķirņu maAICINĀM ZIVSAIMNIEKUS
zuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījums Latvijas
PIEDALĪTIES DARBA GRUPĀS!
Z
apstākļos”.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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emkopības ministrija aicina visus ieinteresētos zivsaimniecības
nozares pārstāvjus piedalīties
vairākās darba grupās.

Tās tiks organizētas atsevišķi katram
zivsaimniecības sektoram, lai informētu
par Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2021.–2027. gadam izstrādes
procesu, pārrunātu SVID analīzi un identi-
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ficētu vajadzības Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda atbalstam
nākamajā plānošanas periodā.
Darba grupas/prezentācijas nosaukums un ieplānotie datumi:
17. septembris (ZM 2. stāva zāle) – Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras
fonda (2021.-2027.) atbalsts zvejniecībai.
30. septembris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas
Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fon-

1

Foto: Iveta Tomsone

Reņģes dzidrajā
želejā  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

da (2021.-2027.) atbalsts akvakultūrai.
2. oktobris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas
Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras
fonda (2021.-2027.) atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei.
8. oktobris (ZM 3. stāva zāle) – Eiropas
Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras
fonda (2021.-2027.) atbalsts sabiedrības
virzītas vietējās attīstības īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās. ZL

Atvērtās durvju dienas: sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām
īstenoti 4 pasākumi – Tukuma, Pāvilostas, Salacgrīvas un Nīcas
novadā, kuru ietvaros piekrastes zvejnieki un zivju pārstrādātāji
aicina pie sevis ciemos, lai iepazīstinātu ar savu darbu, zivju
kūpināšanu, tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad.
Noorganizēta gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, kuras ietvaros apbalvoti 10 laureāti un veicināšanas balvu saņēmēji 7 nominācijās.
Turpināta Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
karšu izplatīšana. Pārdoti vairāk
nekā 96 000 karšu un izveidots
stabils tirdzniecības tīkls ar vairāk
nekā 1300 karšu iegādes vietām
visā Latvijā. Kartes ikvienam ir
iespēja arī nopirkt elektroniski tīmekļa vietnē www.makskeresanaskarte.lv un www.manacope.lv. Valsts budžetā Zivju fonda
dotācijām 2019. gadā ieskaitīti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro.
Organizēti pasākumi bērniem un pieaugušajiem.
Uzsākta interaktīvas lietotnes makšķerniekiem “Mana Cope” izveide, kur iegādāties
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un makšķerēšanas licences populārākajām licencētām makšķerēšanas vietām
Latvijā. Lietotne sniedz informāciju par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām, kur pastāv ierobežojumi makšķerēšanai, sezonāliem liegumiem, makšķerēšanai bīstamām
vietām, laivu lietošanas un ātruma ierobežojumiem uz ūdeņiem,
kā arī par makšķerniekiem draudzīgām vietām, t.sk. laivu ielaišanas vietas, naktsmītnes, laivu nomas u.tml. makšķerēšanai
noderīgiem servisiem.
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Valsts La u ku tīkla
s e kreta riāts
n Nodrošina Valsts Lauku tīkla aktivitāšu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu, līdzdarbojas Eiropas tīkla lauku attīstībai
un aktīvs Ziemeļu – Baltijas valstu Lauku tīklu Sekretariātu apvienības biedrs.
n VLT Sekretariāts, saskaņā ar Lauku attīstības programmas
mērķiem, īsteno arī tematiskās iniciatīvas saistībā ar ES Kopējo
lauksaimniecības politiku (KLP), bioekonomikā, kooperācijā,
kā arī Vietējo rīcības grupu atbalstā.
VLT Sekretariāta Lauksaimniecības un lauku attīstības lietu
birojs koordinē kopīgas lauksaimnieku NVO aktivitātes, tajā
skaitā KLP Stratēģiska plāna izstrādē 2021.–2027. gadam.
Noorganizētas 25 reģionālās diskusijas par KLP nākotni.
Diskusijās piedalījās 417 dalībnieki, kuru sniegtie priekšlikumi
tika apkopoti un iesniegti Zemkopības ministrijā, kā arī publicēti Lauku tīkla mājaslapā.
Sadarbībā ar Zemkopības ministriju noorganizētas 5 konferences “Stipri reģioni, stipra valsts”. Konferences apmeklēja
692 dalībnieki.
Sagatavota brošūra par bioekonomiku, tās principiem. Pieejama Lauku tīkla mājaslapā.
Lai veicinātu sabiedrības, it īpaši lauksaimnieku, izpratni par
kooperāciju, publicēta skaidrojošo rakstu sērija par kooperāciju
LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa” un un laukutikls.
lv tīmekļa vietnē.
Turpinājās VLT Sekretariāta konsultatīvais, informatīvais
un atbalstošais atbalsts Alsungas iedzīvotāju iniciatīvas grupai,
veidojot viedo ciemu.
Atbalsts Vietējo rīcības grupu (VRG) darbībai – regulāra
VRG informēšana par aktualitātēm gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Organizēti izglītojošie semināri, kā arī veidota starpvalstu projektu sadarbība.
VLT Sekretariāts īsteno arī Eiropas inovācijas partnerības
(EIP) kontaktpunkta pienākumus. EIP projektu darba grupām organizēti informatīvie semināri par administratīviem jautājumiem
EIP projektu ieviešanā. Tīmekļa vietne lauktikls.lv publicēta aktuālā informācija un labā prakse par inovāciju projektiem.
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Apgāds
n Sagatavo dažādus nozares periodiskos un specializētos
izdevumus, nodrošina to pieeju mājaslapās www.llkc.lv un
www.laukutikls.lv.

2019. gadā

2019. gadā izdotas kopskaitā 12 “Lauku Lapas”, tirāža ik
mēnesi 5500 eksemplāru, “Zivju Lapa” – 3200 eksemplāru,
Čiekurs – 4 reizes gadā – 5000 eksemplāru. Izplatīšana notiek
ar LLKC 26 birojiem starpniecību visā Latvijā, kā arī VAS
“Latvijas pasts”. Abonentu skaits pastā – vidēji 360. Tēmas:
grāmatvedība, uzņēmēju pieredzes stāsti, konsultantu padomi,
nozares aktualitātes, ES aktualitātes, uc.
«Lauku Lapas» elektroniskā versija katru mēnesi tiek
publicēta LLKC tīmekļa vietnē llkc.lv un laukutikls.lv un izsūtīti elektroniski LLKC jaunumu abonentiem – kopumā 20 000
saņēmēju.
Kopumā 2019. gadā izlaistas 52 «Lauku e-Lapa» ar nedēļas aktualitātēm lauksaimniecībā, pārtikas nozarē, lauku attīstībā un uzņēmējdarbībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā
(«E-Čiekurs»). Saņēmēji – 20 000.
Izdoti LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” 12 numuri. Žurnālu reizi mēnesī veido Apgāds sadarbībā ar LLKC Lopkopības
nodaļu, abonentu skaits – vidēji 500 katru mēnesi, izplata arī
LLKC 26 biroji. Vidēji katrā žurnālā – 17 rakstu, no tiem 4 līdz
6 profesionālie raksti. Kopskaitā ap 200 rakstu gadā. Auditorija – kooperatīvu biedri, profesionālo organizāciju biedri, gaļas
un piena lopkopības saimniecības, nozares institūcijas, banku
analītiķi, nozares žurnālisti.
Gada vidū izveidots sociālo tīklu konts www.facebook.com/
Lopkopis, ar mērķi informēt sociālo tīklu lietotājus par LLKC
aktualitātēm un piedāvātājiem pakalpojumiem lopkopībā, nozares aktualitātēm, kā arī par žurnālu “Latvijas Lopkopis” .
Uzsākta tīmekļa vietnes www.lopkopis.llkc.lv izveide, lai
žurnālu varētu piedāvāt lasīt elektroniskā vidē.
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Sa bied rības
inform ēš ana
Sadarbība ar medijiem. LLKC speciālistu padomi un komentāri iemantojuši visas Latvijas mediju uzticību – tie paši
aktīvi interesējas par aktuālo dažādās jomās, plašai auditorijai
skaidrojot daudzveidīgus jautājumus. 2019. gadā LLKC vārds
medijos parādījies gandrīz 3000 reižu.
Informācijas sagatavošana un ievietošana tīmekļa vietnēs:
www.llkc.lv rodama plaša informācija par LLKC pakalpojumiem, praktiski padomi saimniekošanai, tālākizglītības iespējas, aktualitātes augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauku attīstībā, grāmatvedībā, ekonomikā;
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 – 3809 sekotāji, gada beigās sasniegtie lietotāji – 46 708; Twitter - 1809
sekotāji, gada beigās sasniegtie lietotāji – 20 000; draugiem.
lv - 1016 sekotāji, gada beigās sasniegtie lietotāji – 1 600; Youtube – 302 sekotāji

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

20

