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11.09.2007 / Nr. 30 

Pagarināts darījumus apliecinošo 
dokumentu iesniegšanas termiņš 
 
2007. gada 5. septembrī stājās spēkā grozī-
jumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 78 
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaim-
niecībai 2007. gadā un tā piešķiršanas 
kārtību”. Lielākās izmaiņas ir saistītas ar 
finansējuma pārdali, kas veikta, izvērtējot 
2007. gadā noteiktajos termiņos pieteikto 
subsīdiju līdzekļu pieprasījumu un 
izlietojumu. 
Tomēr lauksaimniekiem būtiskākās 
izmaiņas ir notikušas subsīdiju nolikuma  
6. pielikumā „Atbalsts investīciju veikšanai 
lauksaimniecībā”. Tiem lauksaimniekiem, 
kuri pieteicās pasākumam „Atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimniecības nozarē”, pagari-
nāts termiņš samaksas un darījumus aplieci-
nošo dokumentu kopiju iesniegšanai – 
iepriekš noteiktais termiņš no 1. septembra 
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tiek pagarināts līdz 16. novembrim. 
Jāatceras, ka tehnoloģiskajām iekārtām ir 
jāiesniedz atbilstības deklarācijas kopija 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
iekārtu un mašīnu drošību, bet 
traktortehnikai un tās piekabēm ir 
jāuzrāda reģistrācijas apliecība. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības 
nodaļā 

pēc MK noteikumiem un ZM informācijas 

VALSTS SUBSĪDIJAS 

VALSTS UN ES ATBALSTS 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 
(16.08.2007.) 
 

Par pastāvīgo pļavu, ganību un kopējās 
lauksaimniecības zemes platību attiecības 
izmaiņām 
 
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 
saskaņā ar 2007. gada 17. aprīļa Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 269 “Kārtība, kādā 
tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros” 80. punktu, LAD ir aprē-
ķinājis pastāvīgo pļavu, ganību un kopējās 
lauksaimniecības zemes platības attiecības 
izmaiņas pret 2005. gadu. 2007. gadā 
platību maksājumu iesniegumos deklarēto 
pastāvīgo pļavu, ganību un kopējās 
lauksaimniecības zemes platības attiecība 
valsts līmenī, salīdzinot ar 2005. gadu, ir 
palielinājusies par 6,12%. 

 
 
 
Tā kā kopējā pastāvīgo pļavu un ganību 
attiecība nav samazinājusies, tad 
lauksaimniekiem 2005. gadā deklarēto 
pastāvīgo pļavu un ganību platības ir 
jāsaglabā arī turpmāk. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības 
nodaļā 

pēc LAD sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
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Tomēr atbalsta pretendentiem vēl joprojām 
ir daudz jautājumu par projektu iesniegumu 
iesniegšanas iespējām un nosacījumiem 
konkrētās situācijās. Lauku atbalsta dienesta 
darbinieki kārtējā sanāksmē, kura notika 
augustā un kurā piedalījās LOSP un citu 
lauksaimnieku organizāciju pārstāvji, snie-
dza atbildes uz tobrīd iesniegtajiem neskaid-
rajiem jautājumiem. Jāņem vērā, ka šiem 
skaidrojumiem nav oficiālas informācijas 
statusa. 
 
1. Kas jāņem vērā, veicot darījumus ar 
ārvalstīm? 
Ja projektā tiek veikts darījums ar ārvalstīm, 
jāņem vērā, ka preču piegādes, pakalpojumu 
sniegšanas un maksājumu dokumentus Lau-
ku atbalsta dienestā var iesniegt svešvalodā, 
taču iepirkumu procedūras dokumentiem, 
kurus iesniedz LAD ir jāpievieno to tulko-
jums latviešu valodā. Šim tulkojumam nav 
jābūt apstiprinātam notariāli. 

 
2. Ja lauksaimniecības uzņēmums ir dibi-
nāts 2007. gadā un grib pirmajā kārtā 
pretendēt uz atbalstu pasākumā „Lauku 
saimniecību modernizācija”, vai to šādā 
gadījumā varēs darīt, jo uzņēmums neva-
rēs iesniegt gada pārskatu vai IIN dekla-
rāciju par pēdējo noslēgto gadu? 
Nē, šādā gadījumā uz atbalstu pieteikties 
nevarēs. Uzņēmumam ir jānostrādā pirmais 
gads un pēc tam jāiesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestā (VID) IIN deklarācija vai gada pār-
skats par noslēgto gadu, tad tas varēs pie-
teikties uz atbalsta saņemšanu. Tā kā šos 
pārskatus var sākt iesniegt VID jau no gada 
sākuma, tad uzņēmumam teorētiski ir iespē-
jams pieteikties jau uz otro projektu pieņem-
šanas kārtu, kas tiek plānota 2008. gada jan-
vārī. 
 
3. Kāds būs projektu ieviešanas beigu ter-
miņš tiem projektu iesniegumiem, kuri 
tiks iesniegti pirmajā kārtā (no 
03.09.2007. līdz 03.10.2007.)? 
Šobrīd ir noteikts, ka projekta ieviešanas 
beigu termiņš ir trīs gadi pēc līguma ar LAD 
noslēgšanu. Tātad katram projektam tas būs 
atšķirīgs datums. 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

Lauku attīstības programmas pasāku-
mi no 2007. gada 3. septembra 
 
Kā jau tika rakstīts iepriekšējā „Lauku  
Lapā” (Nr. 29), septembrī sākusies projektu 
iesniegumu pieņemšana pirmajiem Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasākumiem 
„Lauku saimniecību modernizācija” un 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. 
Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņem-
šana pirmajā kārtā notiek no 2007. gada 
3. septembra līdz 2007. gada 3. oktobrim. 
Kārtai pieejamais sabiedriskais finansējums: 
• pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai 

un attīstībai” – Ls 6 300 000; 
• pasākumam „Lauku saimniecību moderni-

zācija” – Ls 32 000 000.* 

* Pasākuma sabiedriskā finansējuma sadale 
starp Lauku atbalsta dienesta (LAD) Reģi-
onālajām lauksaimniecības pārvaldēm ir 
veikta proporcionāli Vienotajam platību mak-
sājumam deklarētajām platībām, kas fiksētas 
uz 2007. gada 1. februāri, saskaņā ar  
2007. gada 8. maija Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 314 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 
1. pielikuma „Pasākums „Lauku saimniecību 
modernizācija”” 16. punktu. 
  
Šajā kārtā iesniegto projektu ieviešanas beigu 
datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgša-
nas brīža. 
 

LAD struktūrvienība Summa, Ls 
Austrumlatgales RLP 2 766 613 
Dienvidkurzemes RLP 4 558 237 
Dienvidlatgales RLP 4 194 362 
Lielrīgas RLP 2 447 378 
Viduslatvijas RLP 3 122 418 
Zemgales RLP 4 778 648 
Ziemeļaustrumu RLP 2 722 569 
Ziemeļkurzemes RLP 3 085 733 
Ziemeļvidzemes RLP 4 324 042 
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7. Vai pēc projekta īstenošanas tiks kon-
trolēts, vai ir sasniegts 3% ienākumu pie-
augums vai 3% izdevumu samazinājums 
gadā pēc projekta ieviešanas (projektiem 
līdz Ls 70 000). Kādas būs soda sankcijas 
par šī nosacījuma neizpildi? 
Jā, turpmāk pēc projekta īstenošanas tiks 
kontrolēts, vai šie rādītāji ir reāli sasniegti 
dzīvē. Kontrole notiks, pamatojoties uz ie-
sniegtajiem dokumentiem – IIN deklarāci-
jām, gada pārskatiem. Gadījumā, ja šie rādī-
tāji netiks izpildīti, tad soda sankcijas šobrīd 
nav paredzētas, bet būs jāsniedz paskaidro-
jums LAD par to, kādu iemeslu dēļ plānoto 
nav izdevies sasniegt. 
 
8. Saimniecība, kura ražo bioloģisko pie-
nu, vēlas sākt tā fasēšanu saimniecībā uz 
vietas. Vai šajā gadījumā ir iespējams sa-
ņemt atbalstu no modernizācijas prog-
rammas telpu rekonstrukcijai un iekār-
tām, jo pēc būtības pārstrāde saimniecībā 
netiks veikta, tikai pirmapstrāde. Vai to-
mēr šāda veida projekts būtu iesniedzams 
lauksaimniecības produkcijas pievienotās 
vērtības atbalsta programmā? 
Nē, atbalstu piena fasēšanai nav iespējams 
saņemt no modernizācijas programmas, jo 
atbilstoši PVD noteikumiem visu dzīvnieku 
valsts produktu fasēšana tiek pieskaitīta pie 
pārstrādes un var pieteikties uz atbalstu tikai 
pārstrādes programmā. 
Savukārt augu valsts produktu fasēšana, pie-
mēram, augļu vai dārzeņu, gan var pretendēt 
uz atbalstu no lauku saimniecību modernizā-
cijas programmas. 
 
9. Ja projektā ir paredzēts būvēt jaunu 
govju kūti vismaz 50 vietām, vai ir no-
teikts, cik ilgā laikā saimniecībā ir jāsas-
niedz šis govju skaits? 
LAD viedoklis bija, ka šis govju skaits ir 
jāsasniedz uz to brīdi, kad tiks veikta LAD 
pirmsmaksājumu fiziskā kontrole saimniecī-
bā. 

 

3. Iepriekšējās atbalsta programmās par 
projekta attiecināmajām izmaksām tika 
uzskatītas tikai tās, par kurām ir noslēgts 
līgums ar juridisku personu. Vai tagad par 
projekta attiecināmajām izmaksām varēs 
slēgt līgumus ar fizisku personu? Tas ir 
aktuāli attiecībā uz projekta vispārējām 
izmaksām (konsultantu, arhitektu  
atlīdzība). 
Jā, tagad attiecināmajās izmaksās varēs ie-
kļaut visus izdevumus, kas būs noformēti at-
bilstoši likumdošanas prasībām. Tajā skaitā 
arī maksājumus fiziskajām personām, ja tās 
būs VID reģistrējušās kā nodokļu maksātājas. 
 
4. Tagad projekta pieteikumos tiek prasīts 
norādīt uzņēmuma NACE kodu. Kā rīko-
ties gadījumos, kad uz atbalstu piesakās 
piemājas saimniecības vai uzņēmumi, ku-
riem, reģistrējoties komercreģistrā, tas nav 
bijis jāuzrāda. Vai šādā gadījumā NACE 
kodu pieteikumā var vienkārši ierakstīt 
pats uzņēmuma īpašnieks pēc saviem  
ieskatiem, pamatojoties uz NACE  
klasifikatoru? 
Jā, lauksaimniecības modernizācijas projek-
tos pats īpašnieks varēs ierakstīt savam darbī-
bas veidam atbilstošu NACE kodu, jo šajā 
gadījumā tas ir nepieciešams tikai statistikai. 
 
5. Vai vienas kārtas ietvaros viens preten-
dents varēs iesniegt vairākus projektu ie-
sniegumus? 
Jā, vienas kārtas ietvaros var iesniegt vairā-
kus projektu iesniegumus, bet nedrīkst būt tā, 
ka projekts ir mākslīgi sadalīts vairākās daļās, 
lai izvairītos no iepirkuma procedūras veikša-
nas. 
 
6. Par izziņu no bankas – vai paliks spēkā 
iepriekšējā kārtība, ka izziņā banka norā-
da uz gatavību izskatīt iespēju piešķirt 
kredītu, vai arī būs citi nosacījumi? 
Attiecībā uz bankas izziņām paliek spēkā tā 
pati kārtība, kas līdz šim. Iesniedzot pieteiku-
mu, vēl nav nepieciešams bankas kredītkomi-
tejas lēmums par kredīta piešķiršanu. Ieteica-
mais bankas izziņas teksts ir atrodams LAD 
mājas lapā. 
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10. Par transportlīdzekļu iegādi, izmanto-
jot ES atbalstu. 
Ļoti bieži tiek uzdots jautājums par iespējām 
iegādāties transportlīdzekļus, izmantojot ES 
fondu atbalstu. Jāņem vērā, ka MK noteiku-
mos Nr. 314 noteikts, ka pasākumā „Lauku 
saimniecību modernizācija” vispārējas nozī-
mes transportlīdzekļi ir neattiecināmās iz-
maksas. Tāpat arī pasākumā „Atbalsts uzņē-
mumu radīšanai un attīstībai” nav paredzēts 

atbalsts vispārējās nozīmes transportlīdzek-
ļiem. Izņēmums ir specializētie transportlī-
dzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ir 
ražoti speciālās nozīmes kravu pārvadāšanai 
vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem 
ir uzstādītas īpašas iekārtas. Jāatceras arī, ka 
uzņēmumu radīšanas un attīstības pasākumā 
netiek atbalstītas investīcijas lauksaimniecī-
bā izmantojamās iekārtās, tehnikā vai aprī-
kojumā. 

Par deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīcijai 
 
2007. gada 18. augustā stājās spēkā MK no-
teikumi Nr. 546 „Noteikumi par saimniecis-
kās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši 
sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai”. 
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saim-
nieciskās darbības veicēji deklarē savu atbil-
stību sīko (mikrouzņēmumu), mazo vai vidē-
jo uzņēmumu definīcijai atbilstoši Komisijas 
2004. gada 25. februāra Regulas (EK)  
Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK)  
Nr. 70/2001, I pielikumam. 
Minētajā Regulā ir noteiktas šādas definīci-
jas: 
1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
kategorijā ietilpst uzņēmumi: 

• kuriem ir mazāk nekā 250 darbinieku; 
• kuru gada apgrozījums nepārsniedz  

50 mlj. EUR un/vai gada bilance ko-
pumā nepārsniedz 43 mlj. EUR; 

2. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā 
mazu, ja: 

• tam ir mazāk nekā 50 darbinieku; 
• tā gada apgrozījums un/vai kopējā ga-

da bilance nepārsniedz 10 mlj. EUR; 

3. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā 
sīku, ja: 

• tam ir mazāk nekā 10 darbinieku; 
• tā gada apgrozījums un/vai kopējā 

gada bilance nepārsniedz 2 mlj. EUR. 
Sīkie jeb mikrouzņēmumi ir tie uzņēmumi, 
kuri var saņemt ES fondu atbalstu pasākumā 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. 
MK noteikumos Nr. 546 atrodama arī dekla-
rācijas forma, kas ir jāiesniedz gadījumos, 
kad to nosaka normatīvie akti atbalsta snieg-
šanas jomā. 

 Lauku atbalsta dienests norāda, ka, piesa-
koties uz LAP pasākumu „Atbalsts uzņē-
mumu radīšanai un attīstībai”, kur projek-
tus var iesniegt no šā gada 3. septembra līdz 
3. oktobrim, juridiskām personām kopā ar 
projekta iesniegumu ir jāiesniedz aizpildī-
ta deklarācija par uzņēmuma atbilstību 
mikrouzņēmuma definīcijai (MK noteiku-
mu 1. un 2. pielikums). Ja deklarācija netiks 
iesniegta kopā ar projekta iesniegumu, ne-
pieciešamības gadījumā LAD to pieprasīs kā 
papildu informāciju. 
MK noteikumi Nr. 546 atrodami LAD mājas 
lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 
pēc LAD informācijas un MK noteikumiem 

http://www.lad.gov.lv/�
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Sējas tehnoloģija un tehnika 
 

Viena no svarīgākajām lauksaimnieciskās 
ražošanas nozarēm ir graudaugu audzēšana. 
Pieaugot cenām, lauksaimnieki arvien vairāk 
domā par to, kā samazināt izmaksas graudu 
ieguvei. Parasti visvairāk līdzekļu ir 
vajadzīgs pareizai un kvalitatīvai augsnes 
sagatavošanai (aršanai, kultivēšanai, 
planēšanai, sējai). Lai ieekonomētu naudu, ir 
jāsamazina kāds no veicamajiem darbiem vai 
tas jāaizstāj ar jaunu, lētāku tehnoloģiju, bet 
tajā pašā laikā iegūstot vēlamo rezultātu.  
Šādu risinājumu sniedz sējas bezaršanas 
tehnoloģija un attiecīgas tehnikas lietošana. 

 
 
Augsnes 
apstrāde 
Optimizējot augs-
nes apstrāžu skai-
tu, augsnes virs-
kārtā pēc ražas 
novākšanas paliek daudz augu atlieku, kuras 
ir jāiestrādā. Tāpēc, lai iesētu graudu 
pareizajā vietā, ir jāveic vairāki zemes 
apstrādes procesi. Minimālā zemes 
apstrādes un sējas tehnoloģija ir parādīta  
1. attēlā. 

1. att. Minimālā zemes apstrāde un sēja bezaršanas tehnoloģijā: 1 – augsnes lobīšana;  
2 – izlīdzināšana; 3 – pieblīvēšana; 4 – graudu iesēšana; 

5 – augsnes virskārtas piespiešana; 6 – izlīdzināšana un uzirdināšana. 

Šos zemes apstrādes procesus var veikt atse-
višķi vai arī kompakti, – vienā braucienā  
apstrādājot gan augsni, gan iesējot labību. 
Taču svarīgi ir izvēlēties attiecīgai augsnei 
piemērotākos agregātus jeb pareizi nokom-
plektēt kombinēto sējas sistēmu. 
Tā, piemēram, augsnes virskārtas apstrādei 
tiek piedāvāti vairāki agregāti: 
• disku lobītāji, kas teicami sastrādā augu 

atliekas un sagatavo augsni sējai, kurus bū-
tu labāk kombinēt ar šļūci augsnes izlīdzi-
nāšanai; 

• kultivatora zaru sistēma, kur zara lemesis 
ir veidots tā, lai augu atlieku sajaukšanās 
process būtu intensīvs un augsnē varētu 
viegli iemaisīt lielu daudzumu salmu; 

• rotora frēzes, kas paredzētas dažādām 
augsnēm (2. un 3. att.). Tās parasti tiek 
komplektētas ar blīvēšanas veltņiem, jo 
augsne pēc frēzes darbības ir ļoti irdena. 

2. att. Rotora frēze ar atsperes akmeņu aizsardzību. 3. att. Rotora frēze kombinācijā ar pieblīvēšanas  
veltņiem. 

AUGKOPĪBA 
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Sēšana 
Kad augsne ir sagatavota, nākamais, ne 
mazāk svarīgs process, ir pareiza sēklas 
iesēšana augsnē. Parasti lieto vairākus 
iesēšanas veidus. Viens no tiem nodrošina 
sēklas guldīšanu joslā blakus diskam, kas to 
apsedz ar augsni; veltnis pieblietē augsnes 
virskārtu. 
Nākamais veids ir sēja, izmantojot lemesīšus, 
kas izveidoti tā, lai sēklas nonāktu tieši 
vadziņas gultnē un būtu nemainīgā dziļumā. 
Dažām sējmašīnām ir kustīgas lemešu 
sekcijas, kas nodrošina izsējas dziļuma 
regulēšanu. Pirms katras sekcijas atrodas 
riteņi, kas kopē augsnes reljefu un regulē 
lemesīšu darba dziļumu. Šāda sistēma 
nodrošina to, ka lemesīšu darba dziļums nav 
atkarīgs no sēklu daudzuma bunkuros, jo visu 
mašīnas slodzi nes transporta riteņi. 
 
Augsnes pievelšana 
Kad sēkla ir iesēta augsnē, jāveic pievelšana, 
lai labāk nodrošinātu sēklas ieaugšanu zemē. 
Pievelšanai parasti izmanto gludos gumijas 
veltņus. Taču daudzas firmas, ņemot vērā 
izmēģinājumu rezultātus, piedāvā veltņus ar 
eglītes veida riepas protektoru, kas samazina 
augsnes aplipšanu ap riepām. Pievelšanas 
riepas ir pildītas ar mīkstu kaučuku, tādēļ tās 
ir drošas pret akmeņu radītiem bojājumiem. 
Izlīdzināšanai parasti iz-
manto atsperu ecēšas, lai 
augsne virs sēklām būtu 
līdzena un irdena. 
 
Sējmašīnas 
Ražotāju piedāvātās sējma-
šīnas atšķiras arī pēc 
darbības principa. Parastās 
mehāniskās sējmašīnas ir 
pazīstamas jau sen, bet ar 
pneimatiskās izsējas sējma-
šīnām strādā tikai nedaudzi 
mūsu zemnieki. Būtiskākā 
sējmašīnu atšķirība ir darba 
platumā. Mehānisko sēj-
mašīnu darba platums 
maksimāli var būt 4 metri, 
bet pneimatiskās izsējas 
sējmašīnu platums sa-
sniedz 9 m platumu, un tās 

ir ērtāk apvienot ar dažādām augsnes 
apstrādes mašīnām. Pneimatiskās izsējas 
sējmašīnas darbības princips ir parādīts  
4. attēlā. 
 
Sējmašīnai pārvietojoties, sējmašīnas ritenis 
(15) ar ķēdes pārvada (16) palīdzību darbina 
dozēšanas mehānisma rievoto spolīti (8). 
Spolīte, kura novietota bunkura (7) apakšā, 
atbilstoši nobrauktajam ceļam un dozēšanas 
sistēmas ieregulējumam padod nepiecie-
šamo sēklas daudzumu uz ežektoru (3). 
Ventilators (1) tiek darbināts no traktora 
jūgvārpstas ar kardāna (2) palīdzību. 
Ventilators rada gaisa plūsmu, kas 
transportē sēklu no ežektora pa cauruli (4) 
un sadalītāju (5). Gaisa un sēklu plūsma 
sadalās pa caurulēm (6), nonāk pie 
lemesīšiem (12) un iekrīt sēklas vadziņā. 
Vadziņu aizber aizrausēji (11). Sējas 
dziļums regulējams ar mehānismu (13), 
mainot spiedienu uz lemesīšiem. 
Par katra ražotāja piedāvātām sējmašīnām 
var gūt informāciju pie attiecīgā dīlera, bet, 
lai izvēlētos sēšanai vajadzīgo tehniku, ir 
jāzina augsnes īpatnības un augsnes 
apstrādē izmantojamo mašīnu iespējas. 
 

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas 
vecākais speciālists mehanizācijā 

Aivars Birkavs 

4. att. Pneimatiskās izsējas sējmašīnas darbība. 
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L A U K U  L A P A  

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220 

Iznācis ikgadējais izdevums „Lauku 
izmēģinājumi un demonstrējumi 
2006”  
 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs kopš 1995. gada organizē 
izmēģinājumu un demonstrējumu ierīkošanu, 
kuru rezultāti katru gadu tiek publicēti 
ikgadējā izdevumā. Izdevuma mērķis ir 
palīdzēt lauku uzņēmējiem iegūt informāciju 
racionālākai saimniekošanai augstražīgākas 
un kvalitatīvākas produkcijas ieguvē. 
Izdevumā apkopoti pētījumos iegūtie rezultāti 
augkopības nozarē gan zinātniskās iestādēs, 
gan zemnieku saimniecībās. 2006. gada 
izmēģinājumu datu apkopojums būs nu jau 
divpadsmitais izdevums, kas sniedz ieskatu 
laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pielie-
tošanas aktualitātēs. 
Lielākā daļa izmēģinājumi un demonstrējumi 
tika ierīkoti pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumu  
Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauk-
saimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas 
kārtība” 4. pielikuma “Atbalsts izglītībai, 
zinātnei un informācijas izplatīšanai”  
IV sadaļu “Atbalsts demonstrējumu saimnie-
cībām un lauksaimniecības izstādei”. 
Izdevumā dots meteoroloģisko apstākļu 
raksturojums 2006. gada veģetācijas periodā 
pēc Stendes, Skrīveru, Priekuļu un Dobeles 
hidrometeostaciju datiem. Galvenās tēmas, 
kas tika atspoguļotas izdevumā saistītas ar 
laukaugu mēslošanas ekonomiskā optimuma 
noteikšanu un ārpussakņu mēslošanu. Vairāki 
pētījumi par herbicīdu lietošanas efektivitāti 
vasaras kviešos veikti Priekuļu, Stendes un 
Pēterlauku zinātniskajās iestādēs. Izdevumā 
apkopoti dati par kviešu, vasaras miežu, auzu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un vasaras rapša šķirņu salīdzinājumu 
dažādos Latvijas agroklimatiskajos 
apstākļos. Bioloģiskās sēklaudzēšanas pasā-
kumu izstrādes rezultāti iegūti zinātniskās 
iestādēs bioloģiskās lauksaimniecības augu 
seku laukos. Atspoguļoti trīsgadīgi rezultāti 
izmēģinājuma Vecauces bioloģiskās 
lauksaimniecības augu seku laukos par 
nezāļu dominanto sugu un skaita izpēti 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. 
Lielākai daļai rezultātu sniegts ekono-
miskais novērtējums. 
Izdoto materiālu var izmantot konsultanti, 
zemnieki, Zemkopības ministrijas 
speciālisti, lauksaimniecības skolu audzēkņi 
un citi interesenti. Izdevumu „Lauku 
izmēģinājumi un demonstrējumi 2006” var 
iegādāties rajonu lauku konsultāciju birojos. 
 

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas 
vecākā speciāliste Ilze Skudra 

AUGKOPĪBA 
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11.09.2007 / Nr. 30 
L A U K U  L A P A  

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220 

LATVIJAS LAUKU FORUMS INFORMĒ 

 Lūgums par dalību semināros paziņot Latvijas Lauku foruma pārstāvim Ārim Ādleram.  
     Kontaktinformācija: info@llf.partneribas.lv, mob. tālr.: 28855427.  

 
Informāciju sagatavoja Latvijas Lauku forums 

Kursu  
nosaukums 

Kursu 
norises 

laiks 

Dienu 
skaits Klausītāji Finansējums Vieta Kontakt-

informācija 

Dzīvnieku  
pārraudzība,  
vērtēšana un  

kontrolvērtēšana 
zirgkopībā 

22.10.–
29.10. 5 

Kvalifikācija, 
B apliecība, 
A sertifikāts 

Bezmaksas 
(projekta 

„Profesionālās 
apmācības 2005-
2006” ietvaros) 

LLKC 
(Ozolnieki) 

D. Bubene 
3050220; 
26397107 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Lūdzu, uz kursiem pieteikties vismaz 10 dienas iepriekš!  

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku 
forumu organizē reģionālus informatīvos seminārus 
vienotā programmdokumenta 4.6. pasākuma „Vietējo 
rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)” atklāta projektu iesniegumu 
konkursa „Integrētās lauku attīstības izmēģinājumu stratēģijas” sekmīgai īstenošanai. 

 
Tēma „Tipiskākās kļūdas vietējo iniciatīvas grupu projektu iesniegumos” 

 
Semināru mērķis ir sagatavot vietējās iniciatīvas grupas (biedrības vai nodibinājumi, kas darbojas 17 vietējo 
rīcības grupu teritorijās, kuras īsteno integrētās lauku attīstības izmēģinājumu stratēģijas) projektu iesniegumu 
izstrādei. 
 
Informējam, ka tuvākajā laikā tiks izsludināta vienotā programmdokumenta 4.6. pasākuma „Vietējo rīcību attīs-
tība (LEADER+ veida pasākums)” atklāta projektu iesniegumu konkursa „Integrētās lauku attīstības izmēģinā-
jumu stratēģijas” atkārtota projektu iesniegumu pieņemšana. 
 
Semināru mērķauditorija: vietējās iniciatīvu grupas, kas plāno iesniegt projektus vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošanai. 
 
Semināri notiks: 

Laiks Vieta 
18. septembris 
plkst. 10.00–14.00 

Tukumā 
Tukuma rajona padomes zāle, Talsu iela 4 

19. septembris 
plkst. 10.00–14.00 

Plācī, Straupes pagasts 
Straupes kultūras nams „Tautas nams”, Cēsu rajons 

21. septembris 
plkst. 10.00–14.00 

Saldū 
Saldus rajona padomes zāle, Avotu iela 12 

25. septembris 
plkst. 10.00–14.00 

Balvos 
Balvu rajona padomes zāle, Bērzpils iela 1a 

27. septembris 
plkst. 10.00–14.00 

Rīgā 
Zemkopības ministrijas Lielā zāle, Republikas laukums 2 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” piedāvā kursus dzīvnieku pārraudzībā. 

mailto:info@llf.partneribas.lv�
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Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas  
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un 

pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto             
personu profesionālās iemaņas un kompetenci” 

PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS 
LĪDZ 2007. GADA DECEMBRIM 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās 
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var 
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības 
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.  

Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un 
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu 
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv  
sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”. 

Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa 
mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada 
oktobra līdz 2007. gada decembrim. 

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas! 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Lauksaimniecības modulis 

Kursu tēma Īstenošanas vieta Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas laiks (mēneši) 
2007. g. 2008. g. 

X XI XII I 

Lauksaimniecības pamati / 120 st. 
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127         
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104         
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792         

Augkopība – īsais kurss / 32 st. Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127         
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737         

Augkopība – izvērstais kurss / 56 st.  
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211         
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852         
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104         

Integrētā augkopība / 32 st. Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579         

Dārzeņkopība / 32 st. Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958         
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757         

Bioloģiskās lauksaimniecības īsais 
kurss / 32 st. Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721         

Bioloģiskās lauksaimniecības 
metodes / 85 st. Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012         

Bioloģiskās lauksaimniecības 
sertifikācija / 12 st. 

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852         
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452         

Lopkopība – īsais kurss (dzīvnieku 
suga pēc izvēles) / 32 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 
LKB 5122579         

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077         
Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688         
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484         
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958         

Lopkopība – izvērstais kurss 
(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 56 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 
LKB 5122579         

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250         
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332         
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579         
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519         
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200         
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721         
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Kursu tēma Īstenošanas vieta Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas laiks (mēneši) 
2007. g. 2008. g. 

X XI XII I 
Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana vai 

pārraudzība (zirgkopība) / 42 st. 
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 3050220         

Kvalitatīva piena ieguve / 32 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012         
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332         
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579         
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452         
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757         
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721         

Veterinārmedicīna / 24 st. Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 3050220         

Prasības dzīvnieku izcelsmes produk-
tu pārstrādei / 24 st. Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737         

Lauku ekonomikas dažādošana. 
„Netradicionālo augu vai dzīvnieku 

audzēšana” / 32 st. 
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332         

Lauku ekonomikas dažādošana. 
„Netradicionālo augu audzēšana” /  

32 st. 
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852         

Lauku ekonomikas dažādošana. 
„Akvakultūra” / 75 st. Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332         

Lauku ekonomikas dažādošana 
"Vides tūrisms" / 75 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012         
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104         
Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908         

Lauku ekonomikas dažādošana. 
"Lauku ainavas veidošana, sētu labie-
kārtošana un daiļdārzu veidošana" / 

32 st. 

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484         

Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908         

Lauksaimniecības tehnikas sekmīga 
izmantošana laukos / 24 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 
LKB 5122579         

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579         
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484         
Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB 7973491         

Fermu rekonstrukcijas un būvniecī-
bas aktuālie jautājumi / 32 st. 

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579         
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452         

Augļu un ogu integrētās audzēšanas 
pamati I / 30 st. 

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250         
Smiltene, Kalnamuiža 6, Valkas LKB 4725958         

Augļu un ogu integrētās audzēšanas 
pamati II / 32 st. 

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3050220         
Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs” 3050220         

Higēnas un obligātās nekaitīguma 
prasības govs svaigpiena ražošanas 

saimniecībās / 14 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 
LKB 5122579         

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250         
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022         
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852         
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104         
Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077         
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792         
Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204         
Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908         
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757         

Savstarpējā atbilstības prasības  
saimniecībā / 24 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022         
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792         
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Mežsaimniecības modulis 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 

“Lauku Lapu” variet lasīt arī internetā – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” mājaslapā 
WWW.LLKC.LV. 

Kursu tēma Īstenošanas vieta Kontakt-
tālrunis 

Kursu īstenošanas laiks (mēneši) 
2007. g. 2008. g. 

X XI XII I 
Meža apsaimniekošanas cikls I /  

32 st. Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908         

Kā izmantot savu mežu – meža  
alternatīvā izmantošana / 32 st. Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211         

Uzņēmējdarbības attīstības iespējas 
dabīgu koka formu izmantošanas 

jomā / 32 st. 

Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 3050220         

        
      mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)      
        
      kursu īstenošanas laiks       
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