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Z I Ņ O J U M S PA R 2 0 1 7. G A D U
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
ir vadošais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju dienests Latvijā ar birojiem 26
reģionu pilsētās.
LLKC sniedz konsultācijas augkopībā, lopkopībā,
mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, uzņēmējdarbībā,
grāmatvedībā, finansējuma piesaistē u. c.
2017. gadā: vairāk nekā 22 000 klientu un sadarbības partneru, vidējais darbinieku skaits – 440, gada
apgrozījums – 9 079 783 eiro.
LLKC sniedz zināšanas gudrai augsmei.

LLKC apgrozījums, eiro
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AU G KO P Ī B A
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.

2017. GADĀ
Augkopības konsultanti snieguši konsultācijas:
platību maksājumu pieteikumu sagatavošanā – vairāk nekā 700;
mēslošanas plānu izstrādē – vairāk nekā 600;
bioloģiskajā lauksaimniecībā – vairāk nekā 300.
Izveidota Augkopības laboratorija sēklu kvalitātes novērtēšanai un augsnes skābuma
līmeņa mērīšanai. Laboratorijas aprīkojums dod iespēju veikt slāpekļa satura monitoringu
augos un nepieciešamā slāpekļa papildmēslojuma daudzuma precizēšanu.
Īstenots projekts “Ilgtspējīga lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojekta īstenošana”, ierīkojot
sešus izmēģinājumus graudaugu un rapša sējumos, kā arī ķiploku un augļu koku stādījumos.
Notikušas sešas lauku dienas, piedaloties 245 dalībniekiem.
Noorganizētas četras interešu grupas graudaugu, rapša un tauriņziežu audzēšanā integrētajā audzēšanā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 20 z/s.

LLKC klienta z/s “Ceriņi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
ziemas kviešu ‘‘Skagen’’ ražība pa gadiem

2017
2016
2015
2014

7,18 t/ha
6,52 t/ha
5,56 t/ha
4,1 t/ha

LO P KO P Ī B A
Konsultācijas lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā.
Konsultācijas par Savstarpējās atbilstības prasībām lopkopības saimniecībām.
Lopbarības analīžu noņemšana un izvērtēšana.
Konsultācijas veterinārijā un dzīvnieku agrīnās grūsnības diagnostika.
Konsultācijas lopu mītņošanā.
Padomi piena kvalitātes uzlabošanā.
Piena pārraudzības inventāra pārbaude.

2017. GADĀ
Noorganizētas astoņas interešu grupas lopkopībā, tajā skaitā piecas piena lopkopībā,
divas – gaļas liellopu audzēšanā un viena – aitkopībā.
Uzturēta un atjaunota informācija Lopbarības analīžu katalogā. Aktuālā informācija par
minerālvielu piedāvājumu 2017./2018. gada sezonai liellopiem un aitām pieejama mājaslapā www.llkc.lv.
Pļaušanas
serviss
–
pavasarī
aktuālā
informācija
par
zāles
kvalitātes
izmaiņām un labāko lopbarības gatavošanas laiku reģionos tiek ievietota mājaslapā
www.llkc.lv.
LLKC Lopkopības kompetenču centrs kopā ar lauksaimniekiem un zinātniekiem turpināja darbu “Zālēdāju projektā” – 11 izmēģinājumi 11 saimniecībās. Noorganizētas 10 fermu
dienas, kopējais dalībnieku skaits – 774.

LLKC klienta z/s “Kalna Dambrāni”, Viesītes novads, vidējais izslaukums no govs 365 dienās, kg

.
.

G R Ā M AT V E D Ī B A U N F I N A N S E S
Pastāvīga grāmatvedības kārtošana.
Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana.
Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
Ieteikumi grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā un grāmatvedības
organizācijas dokumentu izstrāde.

2017. GADĀ
LLKC 115 grāmatveži snieguši pakalpojumus vairāk nekā 2000 klientu.
Notika datu vākšana Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) no 1000 saimniecībām Latvijā.
Regulārs grāmatvežu darba kvalitātes audits birojos.
Grāmatvežu apmācība un sertifikācija.

E KO N O M I K A
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.

2017. GADĀ
Mazo saimniecību atbalsta projektu sagatavošana – 782 un uzraudzība 1644 saimniecībās.
Veikti bruto seguma aprēķini – kopskaitā 192.
Sagatavots tehnikas pakalpojumu cenu apkopojums.
Veikti pašizmaksu aprēķini 14 nozarēm.
Izstrādāts interneta rīks ES atbalsta pieejamības noteikšanai – kopskaitā astoņiem Lauku
attīstības plāna pasākumiem.
Sniegtas 233 konsultācijas par saimniecību ekonomisko rādītāju uzlabošanu pasākumā
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

Ar LLKC atbalstu īstenotie ES fondu projekti Viļakas novada z/s “Kotiņi”
2001. - 2018. gadā, eiro
Programmēšanas periods

Attiecināmās izmaksas

Publiskais ﬁnansējums

SAPARD, 2002-2004

1 77 950,04

88 975,02

2004–2006

532 597,99

319 558,80

2007–2013

3 258 654,67

1 393 630,18

2014–2020

2 951 795,92

1 121 866,37

Kopā

6 920 998,62

2 924 030,37

TĀ L Ā K I Z G L Ī T Ī B A
Nodrošina profesionālo tālākizglītību lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā.
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.
Tālmācība un webināri: tālmācības programmas jaunajiem lauksaimniekiem; tiešsaites jeb
onlain apmācību programmas un iespējas pasākumu translācijai tiešraidē; citi mācību kursi un
semināri interesentiem.

2017. GADĀ
Valsts Lauku tīkla informatīvajos semināros piedalījušies ap 5110 dalībnieku 146 grupās.
Izglītojošajos semināros piedalījušies 1475 interesenti kopumā 59 grupās.
Izglītoto skaits Lauku attīstības programmas ietvaros organizētajās mācībās – 2019; tālmācībā bioloģiskā lauksaimniecībā – 230, no tiem eksāmenus nokārtojuši 216; tālmācībā
lauksaimniecības pamatos – 157, no tiem eksāmenus nokārtojuši 113; sertifikātus vai
apliecības specifiskos mācību kursos ieguvušas 1079 personas.
LLKC iesaistījies CECRA (Vienotā kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas sistēma
konsultantiem) lauksaimniecības un lauku attīstības jomā Eiropā, mācībās piedalījušies 140
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.
Saimniecību zināšanu palielināšana ar ES atbalstu.
Dalībnieku skaits

253

Kooperācija

74
453

Mežsaimniecība

Pārtikas produktu ražošana
(izņemot zivsaimn. produktus)

278
307
37
2289

Lauksaimniecība
1510
Dalībnieku skaits

L A U K U AT T Ī S T Ī B A
Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem uzņēmējdarbības, tajā skaitā mājražošanas,
uzsākšanai un attīstībai.
Konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.
Lauksaimniecības nozaru popularizēšana skolās.

2017. GADĀ
Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmas ietvaros sniegti 293 eksperta pakalpojumi.
Lauku jauniešiem īstenots uzņēmējdarbības veicināšanas pasākums “Laukiem būt!”.
Mācību “Tu vari vairāk!” ietvaros informatīvo dienu dalībnieku skaits – 294, mācību dalībnieku skaits – 240, bet 2017./2018. gada konkursā “Laukiem būt!” iesniegtas 52 biznesa idejas. Kopumā 50 no 64 2016./2017. gada konkursa dalībniekiem turpina attīstīt savas idejas.
Lauksaimniecības popularizēšanas pasākumi: noorganizēti 60 informatīvie pasākumi skolās,
uzrunājot 1467 skolēnus; notikuši 38 skolēnu mācību braucieni, iesaistot 1071 dalībnieku.
Konkurss sociālajos tīklos “Šodien laukos”: sešos ikmēneša konkursos piedalījās 30
komandas un 53 individuālie dalībnieki (kopumā 427 skolēni un 30 pedagogi).
Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmas ietvaros
jaunradīta viena kopdarbības forma, ilgtermiņa attīstības darbs ar septiņām kopdarbības formām, jauni dalībnieki esošajās kopdarbības formās – 17. Mājražotāju atbalstam un izglītošanai organizētas 75 grupu konsultācijas (890 dalībnieki), reģistrēti 67 mājražotāji.
Kopumā 127 mājražotāji ar LLKC atbalstu piedalījās izstādē “Riga Food 2017”, pārstāvot novadu garšu.
Pārrobežu sadarbība: dalība Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gada projektā LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” organizēta Biznesa mentoru tīkla izveide.
Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - Laukiem būt!

2012
170

2013
320

2014
346

2015
281

Dalībnieki mācībās

91

200

237

226

Konkursam iesniegti biznesa plāni

36

58

Jauno uzņēmēju skaits

25

52
27

35

Dalībnieki informatīvajās dienās

2016

2017

52

307
251
64
(2017.g.)

294
240
52
(2018.g.)

25

17

*

* Dati būs 2018.gada beigās, jo pasākums/konkurss ir divu gadu, līdz ar to arī statistika vērtēta,
ņemot vērā 2 gadu pieredzi.

I N Ž E N I E R T E H N I S K Ā N O DA Ļ A
Konsultācijas tehnikas parka optimizācijai.
Mācības augsnes apstrādes un smidzināšanas darbu veikšanā.
Saimniecības augu barības vielu aprites aprēķini.
Konsultācijas lauksaimniecības būvju būvniecībā.

2017. GADĀ
Lauksaimniecības tehnikas katalogā atjaunota un papildināta informācija par aktuālo
piedāvājumu 2017. 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 katalogā atjaunotas un papildinātas būvizstrādajumu cenas un
sortiments. Kopā katalogā pieejamas 614 būvizstrādājumu vidējās tirgus cenas. Atkarībā no izvēlētajiem būvmateriāliem katalogā iespējams izveidot materiālu izmaksu tāmi.
Atjaunots lauksaimniecības būvju provizorisko būvizmaksu katalogs. Tajā ietverti 65 dažādi būvju veidi ar to provizoriskajām būvniecības izmaksu likmēm.
Katalogā iestrādāts būvizmaksu automatizēts aprēķins.
Izstrādāti aprēķini vienslīpu spāru dimensijām, pārseguma siju dimensijām, betona grīdās izmantojamajiem materiāliem, celtniecības bloku apjomiem, kā arī jumta
segumu patēriņam.
Izveidota informatīvo rakstu sērija par būvniecībā aktuālajām problēmām un
to iespējamajiem risinājumiem, kas pieejami mājaslapas www.llkc.lv sadaļā
“Noderīgi”.
Inženiertehniskās nodaļas laboratorijā pārbaudītas 1374 piena pārraudzības inventāra vienības un paņemti 208 skābbarības paraugi.

M E Ž A K O N S U LTĀ C I J U PA K A L P O J U M U C E N T R S
Organizē seminārus un mācības meža īpašniekiem un medniekiem, izglīto skolēnus,
ģimenes un citus interesentus par mežu.
Palīdz ES fondu finansējuma piesaistē.
Sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus: meža inventarizāciju, apsaimniekošanas
plāna sagatavošanu; augošu koku uzmērīšanu, cirsmas novērtēšanu; cirsmas stigošanu,
uzmērīšanu, skices zīmēšanu; meža biotopu inventarizāciju; maksas konsultācijas mežsaimnieciskajos jautājumos.

2017. GADĀ
Meža īpašniekiem noorganizēti 120 informatīvie semināri ar 1447 dalībnieku piedalīšanos un
desmit izglītojošie semināri ar 196 dalībniekiem.
Noorganizēti 108 skolēnu izglītošanas pasākumi, kuros piedalījušies 2612 dalībnieki. Pasākumus organizējuši gan MKPC reģionālie speciālisti visos valsts reģionos, gan apmācību centrs
“Pakalnieši” Madonas novadā.
Izdoti četri informatīvā izdevuma mežu īpašniekiem “Čiekurs” numuri.
Noorganizēta “Meža nozares konference 2017” par aktuālām ar meža nozari saistītām tēmām.
Meža attīstības fonda projekta ”Lauku Lapas’’ pielikums ”Mācies gudri saimniekot mežā”
ietvaros izdota brošūra par meža apsaimniekošanu.
Noorganizētas 23 mācību grupas par dažādām tēmām, apmācīts 391 dalībnieks – meža
īpašnieki, meža nozarē nodarbinātie un mednieki.
Mednieku kandidātu mācības norisinājušās Ozolniekos, Madonā, Tukumā, Valmierā un
Dagdā, kopumā apmācīti 76 mednieku kandidāti.
Konsultēts 61 meža īpašnieks, kopumā 284 unikālas konsultācijas ar vidējo ilgumu 5 stundas.
Konsultācijas sniegtas par tēmām: dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība
un ūdens resursi.
Meža īpašniekiem sagatavoti apmēram 300 meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu
plāni, tajā skaitā 150 projektu pieteikumi un sniegtas apmēram 500 bezmaksas konsultācijas
par pieejamo ES atbalstu meža apsaimniekošanai.
MKPC speciālisti iesaistījās ES aizsargājamo biotopu kartēšanā, kopumā apsekojot apmēram 12 000 ha meža platību.

ZIVSAIMNIECĪBA
LLKC Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros īsteno zivsaimniecības nozares
popularizēšanas pasākumus, kā arī organizē izglītojošus un informatīvus seminārus,
mācību un pieredzes apmaiņas braucienus.
LLKC Zivsaimniecības nodaļa nodrošina eksperta pakalpojumus akvakultūrā.
LLKC nodrošina Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu.

2017. GADĀ
Noorganizēti 25 informatīvi un izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā
un Eiropas valstīs.
Sniegts atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai –
iesaistīti astoņi jaunieši, zivsaimniecības popularizēšana notikusi desmit skolās.
Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmā
iesaistījušies 23 uzņēmēji.
Noorganizēta Zivsaimniecības konference.
Sagatavota un izdota “Zivsaimniecības gadagrāmata”.
Sadarbībā ar LLKC Apgādu izdoti četri informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” numuri.
Demonstrējumi un pētījumi: 2017. gadā Zivsaimniecības sadarbības tīkls sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu “BIOR” turpināja 2016.
gadā uzsākto pētījumu ”Dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas
pētījums Latvijas apstākļos”.
Atvērtās durvju dienas: 26. augustā LLKC Tukuma konsultāciju birojam, sadarbojoties ar
Tukuma TIC un Engures kultūras namu, notika pasākums “Brauc ciemos, – te ir zivis!”.
Noorganizēta gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”.
Turpināta Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšana. Pārdoti teju
96 000 karšu un izveidots stabils tirdzniecības tīkls ar vairāk nekā 1300 karšu iegādes vietām visā Latvijā. Kartes ikvienam ir iespēja arī nopirkt elektroniski mājaslapā www.makskeresanaskarte.lv. Valsts budžetā Zivju fonda dotācijām 2017. gadā ieskaitīti vairāk nekā 600
tūkstoši eiro. Organizēti pasākumi bērniem un pieaugušajiem.

LLKC klienta zivju kūpināšanas uzņēmuma “Reinis B”, Engures novads apgrozījums, eiro
2017
2016
2015
2014

39 000
37 000
35 000
21 000

APGĀDS
Sagatavo dažādus nozares periodiskos un specializētos izdevumus, nodrošina to
pieeju mājaslapās www.llkc.lv un www.laukutikls.lv.

2017. GADĀ
Izdoti 12 LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” numuri, ikmēneša tirāža 5300
eksemplāri.
Sagatavota 51 elektroniskā “Lauku e-Lapa”, saņēmēju skaits – apmēram 13 000.
Sadarbībā ar LLKC Lopkopības nodaļu un LLKC Lopkopības kompetenču centru izdoti
12 žurnāla “Latvijas Lopkopis” numuri.
Sagatavoti drukātie un elektroniskie darbi: “Grāmatvedības un finanšu buklets”,
“Bruto seguma aprēķini”, “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā” un citi.
Rediģēti un sagatavoti publicēšanai kopskaitā 242 darbinieku raksti un 289
lauku attīstības konsultantu un uzņēmējdarbības konsultantu raksti par lauku
uzņēmējiem un aktivitātēm reģionos, kas ievietoti mājaslapās www.llkc.lv un
www.laukutikls.lv.
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S A B I E D R I S K Ā S AT T I E C Ī B A S
2017. GADĀ
Sociālie tīkli:
Sekotāju skaita pieaugums draugiem.lv pērn, salīdzinot ar 2016. gadu, bijis 10,33%,
gada laikā piepulcējot 95 jaunus sekotājus.
Sekotāju skaita pieaugums nepārtraukti vērojams arī LLKC facebook.com profilā – 2017.
gada laikā klāt nākuši 614 jauni sekotāji.
Sociālajā tīklā twitter.com gada laikā klāt nākuši 74 jauni sekotāji.
Lai arī kopumā vērojama sekotāju skaita samazināšanās twitter un draugiem.lv, tie joprojām ir komunikācijas kanāli, kuros LLKC var sasniegt savu mērķauditoriju un piesaistīt
arī citu interesentu uzmanību. Jāpiemin, ka no 36 886 draugiem.lv reģistrētajām lapām,
LLKC lapa ieņem 560. vietu. Lai arī sekotāju skaits vairs tik strauji nepieaug sociālajā
vietnē twitter, tomēr informācija, ko LLKC tajā publicē, dienas laikā sasniedz vismaz
četrus tūkstošus cilvēku, bet ceturksnī – vairāk nekā 360 tūkstošus.

Mediji:
LLKC sniegtā informācija joprojām plaši tiek izmantota kā nacionālo, tā reģionālo mediju
materiālu gatavošanā. Ik nedēļu LLKC eksperti komentē kādu aktualitāti Latvijas Radio 1
rīta ziņu raidījumos, galvenokārt par aktualitātēm dārzkopībā un lauksaimniecībā, kā arī
vismaz reizi ceturksnī dažādos tematiskos raidījumos, piemēram, par aktualitātēm zivsaimniecībā un makšķerēšanā. Sekmīga ir arī sadarbība ar LTV1 raidījumiem “Panorāma”
un “Dienas ziņas”, kuros ar stabilu regularitāti – vismaz 1x mēnesī, tiek atspoguļoti lauksaimniekiem aktuāli jautājumi.
2017. gadā medijiem visā Latvijā izsūtītas 57 relīzes par dažādām aktualitātēm – ražas
prognozēšana, padomi dārzkopjiem, piena situācijas analīze, aktuāla informācija meža
īpašniekiem un zivsaimniekiem, informācija lauku jauniešiem par iespējām uzsākt savu
biznesu u. c. Rezultātā gada laikā LLKC sniegtā informācija medijos izskanējusi vairāk
nekā 2000 reižu.

Sekotāju skaits sociālajos tīklos
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