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Jauns atbalsts lauku saimniekiem 
 

Pēdējā laikā daudzi ir ieinteresējušies par jauno 

pakalpojumu „Lauku saimnieku aizvietotāji” – 

kas tie īsti ir; ko lauku saimnieks iegūs; vai par šo 

pakalpojumu būs jāmaksā un cik? 

Mēs, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” (turpmāk LLKC), kā „Lauku 

saimnieku aizvietotāju” pilotprojekta 

administratori un īstenotāji vēlamies sniegt 

detalizētu aprakstu par šo pakalpojumu, tā 

iepazīstinot visus interesentus ar iespēju šo 

pakalpojumu tuvākajā nākotnē arī izmantot. 

 

Jaunā pakalpojuma attīstība 

Jau pirms pāris gadiem lauku saimnieku 

sabiedriskajās organizācijās (īpaši Limbažu 

rajona Zemnieku apvienībā) un Lauku 

konsultāciju birojos radās ideja par jauna pakal-

pojuma attīstību, kurš ļautu saimniekiem (īpaši 

lopkopībā) „izrauties” no ikdienas rūpēm 

saimniecībā – varbūt (beidzot!) ieplānot 

desmitiem gadu neizmantotu atvaļinājumu, 

paceļot vai vienkārši rast sirdī mieru, kad slimības 

mocīts saimnieks pats nevar tikt galā ar saviem 

ikdienas pienākumiem un nepietiek arī spēka 

norādījumu sniegšanai saimniecības palīg-

strādniekiem (ja tādi ir). LLKC (Projektu un 

attīstības daļa un Lauku konsultāciju biroji) 

sadarbībā ar Lauku saimnieku sabiedriskajām 

organizācijām un pašvaldību lauku attīstības 

speciālistiem 2006. gadā veica aptauju par šāda 

pakalpojuma nepieciešamību, jautājot to pašiem 

lauku saimniekiem, kā arī potenciālajiem 

pakalpojuma sniedzējiem – lauku saimnieku 

aizvietotājiem. 

Aptaujā tika iesaistīti visi Latvijas reģioni, un 

pavisam savā viedoklī dalījās 815 saimniecības 

un aptuveni 100 pakalpojuma sniedzēji. Saim-

niecības izrādīja lielu interesi par šāda veida 

pakalpojuma nepieciešamību, vairākas no tām 

izteica vēlmi katrā reģionā iegūt speciālistu 

(augkopības, putnkopības, zirgkopības, mehani-

zācijas) komandu, kuru varētu piesaistīt konkrētās 

situācijās. Lielāko interesi pakalpojuma izman-

tošanā izrādīja tieši lopkopības saimniecības. 
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Vai Latvijā būs šāds pakalpojums? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” ir saņēmusi atbalstu no Zemkopības 

ministrijas pilotprojekta izstrādei 2007. gada 

laikā. Lai ieviestu pakalpojumu „Lauku 

saimnieku aizvietotāji” Latvijā, nepieciešamas 

vairākas, līdz šim lauksaimniecībā nebijušas 

aktivitātes. Pilotprojekts „Lauku saimnieku 

aizvietotāji” ir aktivitāte, kas izstrādās 

pakalpojuma aprakstu, tā ieviešanas un 

uzturēšanas sistēmu, mācību metodiku 

saimnieku aizvietotājiem un viņu sertifikācijas 

kārtību. Tāpat ir plānots izstrādāt pakalpojuma 

apdrošināšanas sistēmas modeli, jo, izmantojot 

pakalpojumu „Lauku saimnieku aizvietotāji”, 

saimniekam viens no svarīgākajiem 

priekšnosacījumiem būs drošība par citas 

personas ziņā atstātu īpašumu un ienākumu 

avotu. 

Līdz šim šādu aizvietotāju pakalpojumus ir 

izmantojušas vairākas Skandināvijas valstis, 

nesen šāda pakalpojuma ieviešanu ir uzsākusi 

mūsu kaimiņvalsts – Igaunija. Pateicoties 

Valmieras Lauku konsultāciju birojam, ir 

izveidojusies aktīva sadarbība ar Vōru 

apkārtnes Zemnieku sabiedrisko organizāciju, 

kura ir saimnieku aizvietotāju projekta 

aizsācēja Igaunijā. Pieredzes apmaiņa 

pilotprojekta tapšanā ir plānota kā viena no 

pirmajām aktivitātēm – Igaunijas pārstāvji 

plāno papildus piesaistīt Nīderlandes 

speciālistus, kuriem šādu pakalpojumu 

sniegšanā ir jau ilggadēja pieredze. 

Noslēdzoties pilotprojektam (2007. gada 

oktobris), ir plānots ieviest jauno pakalpojumu 

atsevišķos Latvijas rajonos pārbaudes režīmā. 

Par to, kuri būs šie rajoni un kādi būs projekta 

ieviešanas posmu rezultāti, mēs noteikti Jūs 

informēsim, bet pagaidām, ja esat guvuši 

pieredzi pakalpojuma „Lauku saimnieku 

aizvietotāji” sniegšanā jeb gūšanā, būsim 

pateicīgi par jaunām idejām, kā izveidot 

efektīvu un pieejamu pakalpojumu mūsu lauku 

saimniekiem. Lūdzam griezties Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrā, Projektu un 

attīstības daļā. 

 
Informāciju sagatavoja 

LLKC Projektu un attīstības daļas vadītāja 

Kristīne Ragaine 
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VALSTS SUBSĪDIJAS 

piegādātājiem. Pietiekami, ja ir saņemts  

tikai viena piegādātāja piedāvājums. Taču, 

saņemot atbalstu Lauku atbalsta dienestā 

(LAD), būs jāpierāda, ka ir izsūtīti vismaz 

3 uzaicinājumi. Par pierādījumu varēs 

kalpot: 

 čeks un pasaknis par ierakstītas vēstules 

nosūtīšanu; 

 uzaicinājuma kopija ar atzīmi, kurā 

norāda datumu, kad šo uzaicinājumu 

iespējamais piegādātājs ir saņēmis. 

Papildus projekta realizētājs LAD ar 

savu parakstu apliecinās, ka viņš ir 

iesniedzis uzaicinājumus tieši šīm 

konkrētajām firmām. 

 pēc lēmuma pieņemšanas 3 darbdienu laikā 

finansējuma saņēmējs nosūta paziņojumu par 

pieņemto lēmumu piegādātājiem, kas 

iesnieguši piedāvājumus; 

 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

atbalsta saņēmējs sagatavo vērtēšanas 

ziņojumu, kas arī ir jāiesniedz Lauku atbalsta 

dienestā kopā ar pārējiem LAD pieprasītajiem 

dokumentiem. 

 Arī tajos gadījumos, ja ir tikai viens 

piedāvājums, ir jāsastāda vērtēšanas 

ziņojums, kurā jānorāda, ka no 

iespējamajiem 3 piegādātājiem ir saņemts 

tikai viens piedāvājums. Šāds vērtēšanas 

ziņojums arī tiks uzskatīts par derīgu. 

Pašlaik LAD mājas lapā (www.lad.gov.lv) 

ir paraugs vērtēšanas ziņojumam, kas ir 

jāiesniedz, lai saņemtu ES līdzfinansējumu 

projekta īstenošanai. Drīzumā šajā mājas 

lapā tiks ievietota arī vērtēšanas ziņojuma 

veidlapa subsīdiju saņemšanai. 

 

Ja būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir  

Ls 1 000 000 vai lielāka un iepirkuma 

priekšmetu piegādes vai pakalpojumu līguma 

paredzamā līgumcena ir Ls 90 000 vai lielāka, 

tad finansējuma saņēmējam būs jāpiemēro 

sarežģītāka iepirkuma procedūra. Viņam 

uzaicinājums ir jānosūta publiskošanai 

Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB), kas  

Par iepirkuma procedūrām 

 
Iepriekšējos gadus lauksaimniekiem iepirkuma 

procedūra bija jāveic, ja viņi vēlējās saņemt ES 

atbalstu. Šogad pirmo gadu iepirkuma procedūra 

būs jāveic arī, pretendējot uz valsts subsīdijām, 

kurās atbalsts nav noteikts kā kompensējošs 

maksājums – piemēram, iepirkuma procedūra ir 

jāveic pasākumos, kur plānota meliorācijas 

sistēmu būvniecība un rekonstrukcija, 

lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un aprīkojuma 

iegāde, lauksaimniecības būvju celtniecība. Šī 

nosacījuma mērķis ir nodrošināt budžeta līdzekļu 

pārskatāmāku izlietojumu. 

 
Kam būs jāveic iepirkuma procedūra? 

Lauksaimniekiem, saņemot līdzekļus no ES un 

valsts subsīdijām, iepirkuma procedūra būs 

jāveic, ja investīciju pasākumos iepirkuma priekš-

meta vai pakalpojuma paredzamā līgumcena būs 

lielāka par Ls 5000 bez PVN. 

Tātad finansējuma saņēmējam iepirkuma 

procedūra nav jāveic, ja plānotā piegāžu, 

pakalpojumu vai būvdarbu paredzamā līgumcena 

ir mazāka par Ls 5000 bez PVN. Taču šajā 

gadījumā ir arī jānodrošina, ka darījums nenotiek 

ar saistītu personu, tas ir, tēvu, māti, vecomāti, 

vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, 

pusmāsu, adoptēto, adoptētāju vai laulāto, kā arī 

savstarpēji saistītu personu saskaņā ar likumu 

“Par nodokļiem un nodevām”. 

 
Kāds ir iepirkuma procedūras process? 

Ja iepirkuma priekšmetu piegādes vai 

pakalpojumu paredzamā līgumcena ir Ls 5000 

līdz Ls 90 000, bet būvdarbu paredzamā 

līgumcena – Ls 5000 līdz Ls 1 000 000, tad šajos 

gadījumos būs jāpiemēro vienkāršota iepirkuma 

procedūra: 

 finansējuma saņēmējs nosūta vismaz  

3 iespējamiem piegādātājiem uzaicinājumus 

iesniegt piedāvājumu un tehnisko specifikāciju. 

Noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

nedrīkst būt īsāks par 5 darbdienām pēc 

uzaicinājuma nosūtīšanas; 

 kad saņemti piedāvājumi, atbalsta pretendents 

veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

izvēlas atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu; 

 Lai iepirkuma procedūru uzskatītu par 

notikušu, nav nepieciešams saņemt piedā-

vājumus no visiem trim iespējamajiem  
 

http://www.lad.gov.lv/
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iepirkuma likuma 7. panta pamata, tāpēc tie 

kopš šā gada 10. janvāra juridiski vairs nav 

spēkā. 

 Zemkopības ministrija informēja, ka 

Finanšu ministrija steidzamības kārtā 

šos noteikumus izdos no jauna tuvāko 

nedēļu laikā. Taču, lai saņemtu 

investīciju atbalstu saskaņā ar 

noteikumiem par valsts atbalstu 

lauksaimniecībai 2007. gadā, būs 

jāiesniedz iepirkuma procedūras 

dokumenti un saskaņā ar IUB 

skaidrojumu šī procedūra jāveic saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr. 934, līdz tiks 

pieņemti jaunie noteikumi, kas būtiski 

neatšķiršoties no MK noteikumiem Nr. 

934. 

Plašāka informācija pieejama Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. 

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par iepirkuma 

procedūru veikšanu, sekojiet līdzi izmaiņām MK 

noteikumos. 

 
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 

pēc MK not. Nr. 934 un ZM sniegtās informācijas 

3 darbdienu laikā šo paziņojumu ievietos savā 

interneta mājas lapā (www.iub.gov.lv). 

Finansējuma saņēmēja noteiktais piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš ir 5 vai vairāk darbdienas 

pēc paziņojuma publicēšanas. Saņemtos 

piedāvājumus, finansējuma saņēmējs novērtē, 

izvēlas atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu un 

3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

nosūta IUB paziņojumu par pieņemto lēmumu. 

 Šajā gadījumā ir noteiktas veidlapas 

uzaicinājumam un paziņojumam. 

 

 Kādas ir aktualitātes likumdošanā, kas 

nosaka iepirkuma procedūru veikšanu? 

Iepirkumu procedūras nosaka Publisko iepirkumu 

likums un Ministru kabineta (MK) noteikumi. 

Publisko iepirkumu likumā 10. janvārī stājās 

spēkā grozījumi – tika mainīts 7. pants, kas 

nosaka, ka tagad iepirkuma procedūras attiecas 

arī uz valsts atbalsta saņēmējiem, izņemot 

kompensējošos maksājumus. MK noteikumi  

Nr. 934 „Noteikumi par iepirkuma procedūru 

pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas nosaka 

iepirkumu procedūru veikšanu tieši ES un valsts 

atbalsta saņēmējiem, bija izdoti uz Publisko 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti tiek veidota tālmācības 

programma bioloģiskās lauksaimniecības 

konsultantiem. Tā ir sadalīta četrās daļās: 

1. Augkopība bioloģiskajā lauksaimniecībā; 

2. Bioloģiskās lauksaimniecības lopkopība; 

3. Bioloģiskās lauksaimniecības biškopība; 

4. Ekonomika un mārketings bioloģiskajā 

lauksaimniecībā. 

 Šī apmācību programma būs pieejama 

interneta versijā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLKC speciālisti pašlaik strādā pie jauna 

projekta izstrādes Eiropas Ekonomikas 

zonas Finanšu instrumenta un Norvēģijas 

Finanšu instrumenta ietvaros, kas zināmā 

mērā turpinās “Leonardo da Vinci” 

pilotprojektā “Apmācības programmas 

izveide bioloģiskās lauksaimniecības 

speciālistiem” uzsākto – sadarbojoties ar 

Norvēģijas un Latvijas šīs nozares 

speciālistiem, iecerēts izveidot atsevišķu 

bioloģiskās lauksaimniecības konsultantu 

sertifikācijas sistēmu, pilnveidot gan 

konsultantu, gan arī zemnieku mācību 

materiālo bāzi, kā arī citas ar bioloģiskās 

lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu 

attīstību saistītas aktivitātes. Projektu 

plānots uzsākt 2008. gada pavasarī. 

 
Informāciju sagatavoja 

 LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists 

Gatis Kaimiņš 

“Leonardo da Vinci” pilotprojekts 

“Apmācības programmas izveide  

bioloģiskās lauksaimniecības  

speciālistiem”  
 

“Leonardo da Vinci” pilotprojekts “Apmā-

cības programmas izveide bioloģiskās 

lauksaimniecības speciālistiem” ir starptau-

tisks projekts, kurā piedalās pārstāvji no 

Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Anglijas un 

Vācijas universitātēm un konsultāciju 

institūcijām. Projekts tika uzsākts 2004. gada 

16. novembrī un turpināsies līdz 2007. gada 

martam. Tajā iesaistītajiem konsultantiem 

bija iespēja piedalīties izglītojošos semināros 

Vācijā, Anglijā, Lietuvā un Igaunijā, kur viņi 

tika iepazīstināti ar attiecīgajā valstī esošo 

bioloģiskās lauksaimniecības konsultantu 

apmācību sistēmu. Apmācības konsul-

tantiem tika organizētas galvenokārt uz 

tālmācības bāzes, tādējādi konsultants un 

pasniedzējs kontaktējās ar globālā tīmekļa 

palīdzību, ieekonomējot savu laiku. No 

Baltijas valstīm tālmācības prakse bija 

ieviesta tikai Lietuvā. Igaunijas un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes šādu mācību 

stilu nebija praktizējušas.  

No paša projekta sākuma tā mērķis bija 

izstrādāt bioloģiskās lauksaimniecības kon-

sultanta apmācības kursu un rokasgrāmatu, ar 

kuras palīdzību Baltijas valstīs izveidotu 

profesionālus speciālistus bioloģiskajā 

lauksaimniecībā, kas spētu patstāvīgi 

konsultēt zemniekus.    

Ļoti daudz laika un darba tika ieguldīts četru 

rokasgrāmatu izstrādāšanai un publicēšanai. 

Igaunijas Dabaszinātņu universitātes mācīb-

spēki izstrādāja un izdeva rokasgrāmatu 

„Vide”, Lietuvas Lauksaimniecības univer-

sitāte – rokasgrāmatas “Bioloģiskā augkopība 

un dārzkopība” un “Bioloģiskās lauksaim-

niecības lopkopība” un Latvijas Lauk-

saimniecības universitāte – rokasgrāmatu  

“Ekonomika un tirgzinība bioloģiskajā lauk-

saimniecībā”. Pie šīm grāmatām strādāja visu 

trīs Baltijas valstu universitāšu mācībspēki, 

kas bija iesaistīti šajā projektā, gan kā nozaru 

eksperti, gan kā projekta koordinatori. 

AUGKOPĪBA 
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Kursi pārraugiem 

Kursu nosaukums 
Kursu norises 

laiks 

Dienu 

skaits 
Klausītāji Finansējums Vieta 

Kontakt-

informācija 

FEBRUĀRIS 

Dzīvnieku pārrau-

dzība kazkopībā 
12.–16.02.2007. 5 

B (savā 

saimniecībā) 

ES  

finansējums 

LLKC 

(Ozolniekos) 

R.Biedrītis, 

D.Bubene 

3050220 

Dzīvnieku pārrau-

dzība gaļas šķirņu 

govkopībā 

19.–23.02.2007. 5 

A (sertificē-

jamai darbī-

bai) 

Maksas  

kursi 

LLKC 

(Ozolniekos) 

R.Biedrītis, 

D.Bubene 

3050220 

MARTS 

Kvalifikācijas 

kursi piena šķirņu 

govkopībā 

01.–02.03.2007. 2 Kvalifikācija 
Maksas  

kursi 

LLKC 

(Ozolniekos) 

D.Bubene 

3050220; 
26397107 

Kvalifikācijas 

kursi piena šķirņu 

govkopībā 

07.03.2007. 1 Kvalifikācija 
Maksas  

kursi 
Talsu LKB 

D.Bubene 

3050220; 
26397107 

Kvalifikācijas 

kursi cūkkopībā 
06.–08.03.2007. 3 Kvalifikācija 

Maksas  

kursi 

LLKC 

(Ozolniekos) 

D.Bubene 

3050220; 
26397107 

Dzīvnieku pārrau-

dzība truškopībā 
26.–30.03.2007. 5 

B (savā 

saimniecībā) 

ES  

finansējums 

LLKC 

(Ozolniekos) 

A.Kursītis, 

K.Žēpere 

3007562 

Kvalifikācijas 

kursi piena šķirņu 

govkopībā 

29.03.2007. 1 Kvalifikācija 
Maksas  

kursi 

Valmieras 

LKB 

D.Bubene 

3050220; 
26397107 

APRĪLIS 

Dzīvnieku pārrau-

dzība piena šķirņu 

govkopībā 

16.–20.04.2007. 5 
B (savā 

saimniecībā) 

ES  

finansējums 

LLKC 

(Ozolniekos) 

G.Švarce, 

J.Sūna 

3007563 

 Lūdzu, uz kursiem piesakieties vismaz 10 dienas iepriekš! 

 Kursi var tikt atcelti, ja grupā būs pieteikušies mazāk par  

15 klausītājiem (izbraukumos – 20). 

 Maksa par kursiem: Ls 60.00/5 dienas vai Ls 20.00/1diena. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā kursus  

zemniekiem dzīvnieku pārraudzībā. 
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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 MAIJAM 

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 kursi un to norises ilgums pa mēnešiem, 

kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada marta līdz  

2007. gada maijam. 

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas! 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Lauksaimniecības modulis 

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu norises laiks (mēneši) 

2007. gads 

III IV V VI VII VIII 

Lauksaimniecības pamati / 120 st. Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB 7973491             

Augkopība – īsais kurss / 32 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022             

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211             

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484             

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452             

Integrētā augkopība / 32 st. 
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579             

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077             

Dārzeņkopība / 32 st. Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519             

Dārzkopība – augļu un ogu integrētā 

audzēšana / 60 st. 
Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332             

Bioloģiskās lauksaimniecības īsais  

kurss / 32 st. 
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958             

Bioloģiskās lauksaimniecības  

metodes / 85 st. 
Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250             

Bioloģiskās lauksaimniecības  

sertifikācija / 12 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022             

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250 
            

            

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852             

Bioloģiskā zemkopība / 24 st. Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452             

Lopkopība – īsais kurss (dzīvnieku  

suga pēc izvēles) / 32 st. 

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200             

Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB 5381263             

Lopkopība – izvērstais kurss (dzīvnieku 

suga pēc izvēles) / 56 st. 

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211             

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737             

Dzīvnieku ganāmpulku pārraudzība 

(truškopība) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3007562             

Dzīvnieku ganāmpulku pārraudzība 

(piena šķirņu govkopība) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3007563             

Dzīvnieku ganāmpulku pārraudzība 
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220             

http://www.llkc.lv/
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Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu norises laiks (mēneši) 

2007. gads 

III IV V VI VII VIII 

Kvalitatīva piena ieguve / 32 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579             

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579             

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077             

Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB 5381263             

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452             

Veterinārmedicīna / 24 st. 
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050235 

            

            

Lauku ekonomikas dažādošana. 

“Netradicionālo augu vai dzīvnieku 

audzēšana” / 32 st. 

Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104             

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688             

Netradicionālā lauksaimniecība. 

“Biškopība” / 32 st. 

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852             

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200             

Lauku ekonomikas dažādošana  

“Vides tūrisms” / 75 st. 

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579             

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852             

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688             

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958             

Lauku ekonomikas dažādošana. “Lauku 

ainavas veidošana, sētu labiekārtošana 

un daiļdārzu veidošana” / 32 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022             

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579             

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012             

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211             

Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519             

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792             

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204             

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958             

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757             

Lauksaimniecības tehnikas sekmīga  

izmantošana laukos / 24 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012             

Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” 
3050220             

Fermu rekonstrukcijas un būvniecības 

aktuālie jautājumi / 32 st. 
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737             

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu norises laiks (mēneši) 

2007. gads 

III IV V VI VII VIII 

Meža apsaimniekošanas cikls I / 32 st. Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721             

Kā izmantot savu mežu – meža  Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908             

Meža uzturēšana un apsaimniekošanas 

plānošana / 40st. 
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127             

          

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

          

      kursu īstenošanas laiks         

Mežsaimniecības modulis 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 


