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• Saimniecību lauku apsekošana un ieteikumi kultūraugu  
audzēšanā.

• Augkopības produkcijas ražošanas plānošana: kultūraugu  
mēslošanas un augu aizsardzības plāna izstrāde; lauku vēstures 
un augu maiņas plāna sastādīšana.

• Platību maksājumu pieteikumu sagatavošana.
• Konsultācijas par normatīvo aktu prasībām augkopības  

saimniecībās.
• Bruto seguma sastādīšana kultūraugiem.
• Lauka robežu precizēšana ar GPS mērītāju „Trimble GeoXT”.
• Slāpekļa satura noteikšana augos ar ekspresmetodi.
• Konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā.
• Projektu vadība.
• Ražas prognozēšana.

2016. gadā
u Īstenots projekts „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas 
pilotprojektu īstenošana”:  8 saimniecībās ierīkoti demontrējumi; 
notikušas 7 lauku dienas–semināri, piedalījušies vairāk nekā  
200 dalībnieku.
u Noorganizētas 5 interešu grupas 20 saimniecībās.
u Meteo projekts – vērtē kviešu slimību ierobežošanas iespējas, 
veic ekonomisko analīzi dažādās kviešu audzēšanas tehnoloģijās 
3 stacijās 3 saimniecībās.
u Ražas prognozēšana – sezonas laikā reizi  
mēnesi par 10 kultūraugiem visa Latvijā.
u Konsultācijas un semināri bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. 

uLatvijas Lauku konsultāciju un  
izglītības centrs ir vadošais  
lauksaimniecības un lauku  
uzņēmējdarbības konsultāciju dienests 
Latvijā ar birojiem 26 pilsētās reģionos. 

uTas sniedz konsultācijas augkopībā, 
lopkopībā, mežsaimniecībā,  
zivsaimniecībā, uzņēmējdarbībā,  
grāmatvedībā un finansējuma  
piesaistē. 

u2016. gadā: vairāk nekā  
22 000 klientu un sadarbības partneru, 
vidējais darbinieku skaits – 440, gada 
apgrozījums – 8 675 986 eiro.

uLLKC dod zināšanas  
gudrai augsmei.

AUGKOPĪBA
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LOPKOPĪBA
• Konsultācijas piena lopu ēdināšanā. Ēdināšanas plānošana 

govju grupām un/ vai atsevišķām govīm.
• Lopbarības analīžu noņemšana un izvērtēšana.
• Ķermeņa kondīcijas vērtējums govju grupām un/ vai atsevišķām 

govīm.
• Konsultācijas piena un gaļas lopu ģenētikā.
• Konsultācijas veterinārijā un dzīvnieku agrīnās grūsnības  

diagnostika.
• Slaucēju apmācība.
• Konsultācijas lopkopības mītņošanā.
• Padomi piena kvalitātes uzlabošanā.
• Piena pārraudzības inventāra pārbaude.

2016. gadā 
u Noorganizētas 9 interešu grupas piena lopkopībā,  
3 – gaļas lopu audzēšanā.
u Pļaušanas serviss – aktuālā informācija www.llkc.lv par zāles 
lopbarības kvalitātes izmaiņām un labāko lopbarības sagatavo-
šanas laiku reģionos.
u Lopkopības kompeteču centrs kopā ar lauksaimniekiem un 
zinātniekiem turpināja darbu “Zālēdāju projektā” – 16 izmēģinā-
jumi 14 saimniecībās. Noorganizētas 14 fermu dienas, kopējais 
dalībnieku skaits – 1144.

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
• Pastāvīga grāmatvedības kārtošana.
• Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana.
• Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
• Ieteikumi grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā,  

grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde.
• Juridiskie pakalpojumi: konsultācijas par uzņēmumu dibināšanu; 

dažādu saimniecisko līgumu sagatavošana un izskatīšana u.c.

2016. gadā
u LLKC 100 grāmatveži snieguši pakalpojumus 2172 klientiem.
u Datu vākšana Saimnieciskās uzskaites datu tīklam.

EKONOMIKA
• Konsultācijas un projektu izstrāde ES fondu atbalsta saņemšanai.
• Uzņēmumu interešu pārstāvēšana administrējošajā institūcijā 

projekta izskatīšanas gaitā.
• Kredītpieteikumu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai no 

bankām un biznesa plānu izstrāde.
• Biznesa plānu izstrāde, veidojot jaunu uzņēmumu vai plānojot 

esošā attīstību.

2016. gadā
u Mazo saimniecību atbalsta projektu uzraudzība 790 saimniecībās.
u Bruto seguma aprēķini – kopskaitā 140.
u Tehnikas pakalpojumu cenu apkopojums.
u Pašizmaksu aprēķini 14 nozarēm.
u Interneta rīks ES atbalsta pieejamības noteikšanai – kopskaitā  
8 Lauku attīstības plāna pasākumiem.
u Apmācības par ražošanas plānu sagatavošanu – kopskaitā 
500 klausītājiem tālmācībā.
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TĀLĀKIZGLĪTĪBA
• Profesionālā tālākizglītība lauksaimniekiem visa Latvijas teritorijā.
• Profesionālās apmācības kursi, izsniedzot sertifikātu noteiktu  

darbību veikšanai: dzīvnieku pārvadāšana ES teritorijā; dzīvnieku 
ciltsdarba speciālistu sagatavošana darbam savā saimniecī-
bā;  svaigpiena paraugu noņemšanas speciālistu apmācības; 
kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības 
prasības; augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un konsultantu 
apliecības iegūšana.

• Tālmācība un webināri: tālmācības programmas jaunajiem 
lauksaimniekiem; tiešsaites jeb onlaina apmācību programmas 
un iespējas pasākumu translācijai tiešraidē; citi apmācību kursi 
un semināri interesentiem.

2016. gadā
u Valsts Lauku tīkla informatīvajos semināros piedalījušies ap 
5000 dalībnieku. Izglītojošo semināru dalībnieku skaits – ap 550. 
u Izglītoto skaits Lauku attīstības programmas apmācībās – 
1932; tālmācībā bioloģiskā lauksaimniecībā – 291; tālmācībā 
lauksaimniecības pamatos – 193; sertifikātus vai apliecības  
specifiskos mācību kursos ieguvuši 669.
u LLKC iesaistījusies CECRA – vienotā kvalifikācijas  
paaugstināšanas un sertifikācijas sistēmā konsultantiem  
lauksaimniecības un lauku attīstības segmentā Eiropā.  
CECRA komunikācijas moduli apguvuši 83 konsultanti.
u Moderno tehnoloģiju prakšu saimniecību tīkls – kopskaitā  
26 saimniecības.
u Starptautiskā sadarbība: apmācību organizēšana Ukrainā; 
dalība Erasmus+ projektā ToTCOOP “Strategic Partnership for 
Innovating the Training of Trainers of the European Agri-Food  
Cooperatives” – konsultanti apgūst apmācību moduļi  
kooperatīvu vadītājiem un līderiem.

LAUKU ATTĪSTĪBA
• Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem uzņēmējdarbības  

uzsākšanai un attīstībai.
• Konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku jauniešiem  

uzņēmējdarbības veicināšanai.
• Lauksaimniecības popularizēšana skolās.

2016. gadā
u Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas  
programmas ietvaros sniegti 369 eksperta pakalpojumi.
u Lauku jauniešiem mācības biznesa uzsākšanai “Tu vari vai-
rāk!”: informatīvo dienu dalībnieku skaits – 307, mācību dalībnieku 
skaits – 251, sagatavoti biznesa plāni konkursam “Laukiem būt!”  
–  64. Kopš aktivitātes uzsākšanas 2012. gadā – vidēji  
27 jaunradīti uzņēmumi gadā.
u Lauksaimniecības popularizēšanas pasākumi: 60 skolās noor-
ganizēti 73 pasākumi; notikuši 38 skolēnu mācību braucieni;  
25 LLKC biroji īstenojuši sadarbību ar Mazpulkiem.
u Konkurss sociālajos tīklos “Šodien laukos” – 9 ikmēneša kon-
kursos piedalījās 47 komandas un 32 individuālie dalībnieki. 
u Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju 
atbalsta programmas ietvaros pašvaldību iepirkumos uzvarējušas 
84 saimniecības, izstrādāti iepirkumi pašvaldībās – 18, jaunradītas 
kopdarbības formas – 6, jauni dalībnieki esošajās kopdarbības 
formās – 55, reģistrēti mājražotāji – 74.
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INŽENIERTEHNISKĀ NODAĻA
• Konsultācijas tehnikas parka optimizācijai.
• Apmācības augsnes apstrādes un smidzināšanas darbu  

veikšanā.
• Saimniecības augu barības vielu aprites aprēķini.

2016. gadā
u Izstrādāts būvizmaksu katalogs, atjaunināts būvmateriālu 
izmaksu un lauksaimniecības tehnikas katalogs.
u Izstrādāti karkasa lauksaimniecības būvju skiču projekti.
u Izstrādāti materiāli “Darba drošība būvniecībā” un “Praktiskā 
darba drošība lauksaimniecībā”.
u Izstrādātas vadlīnijas lauksaimniecības būvju celtniecībai. 
u Novadīti 24 semināri par smidzināšanu, augsnes apstrādi, 
augu barības vielu apriti un darba drošību. 
u Dalība Traktordienas organizēšanā: tehnikas demonstrējumi, 
sēšanas izmēģinājumi (mieži, rapsis). 
u Dalība projektos “Baltic Slurry Acidification” (BSA), kur vadīta 
darba paka par tehnikas iepirkumu un demonstrējumiem. 
u Projekta “Green Agri” ietvaros izstrādāts informatīvs materiāls 
par kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijām Latvijā. 
u Sadarbībā ar Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un 
tirgotāju asociāciju uzņemta mācību filma par smidzinātāju  
pārbaudi. 

MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU 
CENTRS, 15 REĢIONĀLĀS NODAĻAS.
• Organizē seminārus un apmācības meža īpašniekiem un med-

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

2016. gadā
u Valsts Lauku tīkla ietvaros noorganizēti 125 informatīvie semināri 
ar 2509 dalībniekiem un 10 izglītojošie semināri ar 294 dalībniekiem.
u Sadarbībā ar skolām, meža īpašniekiem un meža speciālis-
tiem noorganizēti 95 skolēnu izglītošanas pasākumi, 2823 dalībnie-
ki. Pasākumus organizējušas gan MKPC nodaļas, gan apmācību 
centrs “Pakalnieši” Madonas novadā. 
u Izdoti 4 informatīvā izdevuma mežu īpašniekiem “Čiekurs” numuri.
u LAP asākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasāku-
mi” ietvaros noorganizētas 16 mācību grupas par dažādām tēmām, 
apmācīti 289 meža īpašnieki, meža nozarē nodarbinātie un mednieki.
u LAP pasākumam “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā 
un meža dzīvotspējas uzlabošanā” sagatavoti 200 meža apsaim-
niekošanas atbalsta pasākumu plāni, 200 projektu pieteikumi un 
sniegtas 500 bezmaksas konsultācijas par pieejamo ES atbalstu 
meža apsaimniekošanai.
u Mednieku kandidātu apmācības norisinājušās Ozolniekos, Vents-
pilī, Tukumā, Madonā un Valmierā, apmācīti 69 mednieku kandidāti.   
u Pieprasītākie meža apsaimniekošanas pakalpojumu veidi 
meža īpašniekiem: augošu koku uzmērīšana; cirsmas novērtēša-
na; meža inventarizācija; apsaimniekošanas plāna sagatavoša-
na; meža biotopu inventarizācija; cirsmas stigošana, uzmērīšana, 
skices zīmēšana; platību aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem; 
maksas konsultācijas mežsaimnieciskajos jautājumos.

NR.4. 2016

RUBRIKA
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BIOTOPU KONSTATĒŠANA NEPAREDZ 
IEROBEŽOJUMUS MEŽU ĪPAŠNIEKIEMD abas aizsardzības pārvalde 2017. gada sākumā plāno uz-sākt ES nozīmes mežu inven-tarizāciju (biotopu kartēšanu) visas valsts mērogā, lai rezultātā izstrādātu piecus sugu aizsardzības un vismaz  20 dabas aizsardzības plānus. 
Biotopu kartēšana paredzēta Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinan-sētajā projektā „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabā-šanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”. Gan Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), gan Vides aizsardzības un reģio-nālās attīstības ministrija (VARAM) uz-

sver, ka plānots kartēt tikai ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus, lai iegūtu pilnīgu un detalizētu informāciju. Bioto-pu konstatēšana neuzliek papildu ierobe-žojumus saimnieciskajai darbībai.„Ir nozares, kuru pārstāvji jau ilgsto-ši gaida biotopu kartēšanu Latvijā, jo tās rezultāti ir nepieciešami, lai, piemēram, bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki varētu saņemt sev pienākošos maksājumus pilnā apmērā,” skaidro DAP Dabas aizsardzī-bas departamenta direktore Gita Strode. 
Biotopu kartēšanas noriseBiotopu kartēšana ilgs trīs gadus, un šajā laikā DAP uzdevumā sertificēti ek-

sperti veiks aizsargājamo biotopu inventa-rizāciju arī privātajos mežos. Ikviens, kura īpašumā būs plānots veikt aizsargājamo biotopu apzināšanu, pirms kartēšanas se-zonas saņems rakstisku informāciju. Arī pašvaldības, kuru teritorijā konkrētajā gadā plānota biotopu inventarizācija, saņems in-formāciju par apsekojamajām teritorijām.Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība. Dabas aizsardzī-bas pārvalde ir apkopojusi dažādu valsts iestāžu datus un noteikusi platības, kur ekspertiem nav jādodas meklēt aizsargā-jamos biotopus.

u 2. lpp.
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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

L atvijas zivsaimnieki joprojām spēj 
pārvarēt dažādas krīzes un attīstī-
ties, iekarojot aizvien jaunus tir-

gus visā pasaulē. Tomēr nozarei aizvien 

ir jomas, kuras nepieciešamas uzlabot, 

izmantojot arī efektīvu mārketingu. Šādi 

secinājumi izskanēja Jūrmalā notikuša-

jā Zivsaimniecības gada konferencē.Rigonda Krieviņa, Zemkopības minis-

trijas valsts sekretāre: “Lai gan zivsaim-

niecības nozarei labākie laiki vēl priekšā, 

jau tagad ir prieks secināt, ka ārējās tirdz-

niecības bilance nemitīgi pieaug, – mūsu 

zivsaimnieku produkcija pieejama 58 pa-

saules valstīs, tostarp Āzijā. Ļoti ceram, 

ka atjaunosies eksporta iespējas arī uz 

Krieviju, kas ļautu pārvarēt eksporta aiz-

lieguma radīto krīzi. Pozitīva izaugsme 

vērojama arī akvakultūrā – ik gadu pieaug 

saražotā un pārdotā apjomi.”Zemkopības ministrijas apkopotā infor-

mācija liecina, ka pērn Latvijas zivsaimnie-

ki ar 81,3 tonnām nozvejoto zivju ieņēma 

13. vietu starp 23 valstīm, kuras zvejo Bal-

tijas jūrā un tāljūrās. Pozitīvi, ka nozvejoto 

tonnu daudzumu ievērojami pārsniedzis 

nopelnītās naudas apjoms. Tas liecina, ka 

tirgota vērtīgāka produkcija. Tomēr nozare joprojām izjūt negatī-

vas sekas Krievijas noteiktā embargo dēļ. 

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 

departamenta direktors Normunds Riek-

stiņš uzsver – bankroti nozarē nav bijuši, 

pateicoties Eiropas Savienības finansiāla-

jam atbalstam. Normunds Riekstiņš, Zemkopības mi-

nistrijas Zivsaimniecības departamenta 

direktors: “Diemžēl saražotā un pārdotā 

vērtības ziņā 2015. gadā bijusi vislielākā 

lejupslīde. Ja 2014. gadā sagatavoto un 

konservēto zivju apjoms bija vairāk nekā 

155 tonnas, tad pērn šis skaitlis bija ne-

daudz vairāk par 125 tūkstošiem tonnu. 
u 2. lpp.

IZAUGSME ZIVSAIMNIECĪBĀ – NOZARES ROKĀS

PAR GADA BALVAS “LIELAIS LOMS” 

LAUREĀTIEM u 4. UN 5. LPP.

ZIVSAIMNIECĪBA
• Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas  

braucienu organizēšana – 2016. gadā 33.
• Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības  

uzņēmējdarbības veicināšanai  – 10 apmācītie jaunieši.
• Zivsaimniecības popularizēšana skolās – 11.
• Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm – 

kopskaitā 3.
• Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes  

veicināšanas programma –  25 atbalstīto uzņēmēju.
• Akvakultūras eksperta pakalpojumi.
• Zivsaimniecības gadagrāmatas sagatavošana un izdošana.
• Demonstrējumi un pētījumi (skaits).

2016. gadā
u ZST sadarbībā ar BIOR uzsāka pētījumu «Dažādu karpu šķirņu 
mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījums Latvijas apstākļos» 
pirmajā pētījuma sezonā novērtēti būtiski zivju bojājumi, ko izraisī-
juši kormorāni.
u Uzsākta Makšķernieku karšu izplatīšana.

APGĀDS
• Sagatavo dažādus nozares periodiskos un specializētos  

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

2016. gadā
Izdoti 12 LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” numuri,  
ikmēneša tirāža 6200 eksemplāri.
Sagatavota 51 elektroniskā “Lauku e-Lapa”,  
saņēmēju skaits – 1348.
Sadarbībā ar LLKC Lopkopības nodaļu izdoti 12 žurnāla  
“Latvijas Lopkopis” numuri.
Drukātie un elektroniskie darbi:  “Grāmatvedības un finanšu  
buklets”, “Zālāju rokasgrāmata”, “Bruto seguma aprēķini”,  
katalogs “Minerālvielas liellopiem”;  
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L auku atbalsta dienests  
1. decembrī sāka izmak-
sāt papildus piešķirto pār-

ejas posma valsts atbalstu par 
laukaugu platībām (6 milj.) un 
ES ārkārtas pielāgošanas atbal-
stu piena ražotājiem (9,7 milj.). Piena ražotājiem atbalsta likme 

ir 22,49 eiro/t. Taču tiem piena ra-
žotājiem, kas ir atzīto kooperatīvu 

biedri, kuri pārstrādā pienu un ražo 
piena produktus vai kuriem pieder 
>50% pamatkapitāla daļu sabied-
rībā, kas ražo piena produktus – 
likme 24,73 eiro/t. Par laukaugiem 
maksājums ir 6,91 eiro/ha.ES ārkārtas pielāgošanas atbal-

stu piešķir piena ražotājam, kuram 
uz 2016. gada 1. septembri ganām-
pulkā bija reģistrētas slaucamas 
govis un kurš noteiktā laikposmā 

īstenoja vismaz vienu no šīm ak-
tivitātēm: ražošanas nepalielinā-
šanu vai samazināšanu; kvalitātes 
shēmu vai projektu īstenošanu, 
kuru mērķis ir veicināt kvalitāti 
un pievienoto vērtību; sadarbības 
(kooperācijas) projektu īstenoša-
nu; videi vai klimatam draudzīgu 
ražošanas metožu piemērošanu; 
maza mēroga lauksaimniecību.

u2. lpp.

IZMAKSĀ ATBALSTU PIENA  
RAŽOTĀJIEM UN GRAUDAUDZĒTĀJIEM

KOŠU UN  RAŽĪGU  GAIĻA GADU!


