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15.12.2006 / Nr. 21 

Atbalsts sausuma radīto zaudējumu 

segšanai 
 

2006. gada 1. decembrī laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” tika publicēti kārtējie grozījumi 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 21 

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaim-

niecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas 

kārtību”. Šie grozījumi stājās spēkā ar  

2006. gada 2. decembri. Galvenās izmaiņas ir 

tās, ka subsīdiju nolikums ir papildināts ar 

atbalstu sausuma radīto zaudējumu segšanai 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Subsīdiju 

mērķis ir daļēji segt sausuma radītos zaudē-

jumus par augkopības un lopbarības kultūr-

augu sējplatībām, kā arī mežsaimniecībā un 

ciltsdarba pasākumu īstenošanā 2006. gadā. 

Subsīdiju kopsumma ir Ls 25812759. 

 

 Atbalsts sausuma radīto zaudējumu 

segšanai augkopības nozarē 

Atbalsta apjoms (kopā Ls 19737830) par 

radītajiem zaudējumiem lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju platībās ir šāds: 

 par ziemāju (mieži, kvieši, rudzi, tritikāle) 

sējplatībām – 10 Ls/ha; 

 par ziemas rapša sējplatībām – 25 Ls/ha; 

 par vasarāju (mieži, kvieši, auzas, griķi) 

sējplatībām – 14 Ls/ha; 

 par vasaras rapša sējplatībām – 15 Ls/ha; 

 par linu sējplatībām – 100 Ls/ha; 

 par kartupeļu sējplatībām – 120 Ls/ha; 

 par dārzeņu sējplatībām – 250 Ls/ha; 

 par augļu koku un ogulāju platībām –  

200 Ls/ha; 

VALSTS SUBSĪDIJAS 

 par kukurūzas zaļbarībai un skābbarībai 

sējplatībām – 60 Ls/ha; 

 par graudaugu un pākšaugu zaļbarībai un 

skābbarībai sējplatībām – 20 Ls/ha 

(ieskaitot lauku pupas, zirņus); 

 par aramzemē sētiem ilggadīgiem 

zālājiem (ieskaitot zālājus sēklai) –  

15 Ls/ha. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) subsīdijas 

izmaksā, pamatojoties uz LAD reģionālajās 

lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) 

2006. gadā iesniegtajiem iesniegumiem par 

atbalstu platību maksājumiem. 

 

 Atbalsts ciltsdarbam saistībā ar 

sausuma radītajiem zaudējumiem 

Atbalsts lopkopības ciltsdarba pasā-

kumiem kopumā ir Ls 5774929. Atbalstu 

par lauksaimniecības dzīvniekiem var 

saņemt pretendents, kurš atbilstoši 

subsīdiju noteikumu pielikuma „Atbalsts 

lopkopības attīstībai” nosacījumiem ir 

iesniedzis iesniegumu par atbalstu 

piensaimniecībai, liellopu gaļas ražošanai, 

zirgkopības, aitkopības un kazkopības 

ciltsdarba pasākumu īstenošanai. 

Pamatojoties uz šiem iesniegumiem, LAD 

subsīdijas izmaksā piešķirtā finansējuma 

ietvaros proporcionāli pretendentu skaitam: 

 piensaimniecībā – Ls 5364773 par šādām 

pozīcijām: 

 par pārraudzībā esošu govi, kurai 

aprēķināts ražības indekss;  

 par augstvērtīgu šķirnes buļļu 

uzturēšanu; 

 liellopu gaļas ražošanā – Ls 265158 par 

šādām pozīcijām: 

 par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu 

ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes 

zīdītājgovi šķirnes dzīvnieku 

audzētāju saimniecībā; 

 par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu 

tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes 

teli, kas vecāka par 12 mēnešiem; 

 par pārraudzībā esošu vismaz  

I pakāpes krustojuma gaļas šķirņu 

zīdītājgovi un teli, kas vecāka par  

12 mēnešiem; 

 par sertificētu vaislas buļļu 

uzturēšanu; 
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15.12.2006 / Nr. 21 
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 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi meža 

atjaunošanā: 

 mežaudze stādīta 2006. gadā; 

 izmantots normatīvo aktu prasībām 

atbilstošs stādāmais materiāls. 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi meža 

ieaudzēšanā: 

 lauksaimniecībā neizmantotajā zemē 

mežaudze stādīta 2006. gadā, bet nav atzīta 

par ieaudzētu nepietiekama ieaugušo koku 

skaita dēļ; 

 izmantots normatīvo aktu prasībām 

atbilstošs stādāmais materiāls; 

 saņemta lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes transformācijas atļauja. 

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz 

2006. gada 6. decembrim jāiesniedz LAD 

RLP iesniegums atbalstam par sausuma 

radītajiem zaudējumiem mežsaimniecībā. 

Pirms iesnieguma iesniegšanas LAD 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 

pretendents vēršas Valsts meža dienesta 

mežniecībā, kuras uzraugāmajā teritorijā 

atrodas atjaunotā (iznīkusī) mežaudze. Valsts 

meža dienesta amatpersona iesniegumā izdara 

atzīmi, vai mežaudze atzīstama par atbilstošu 

atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 

Ja kopējais pieprasītais atbalsta apmērs būs 

lielāks par Ls 300000, katram pretendentam 

piešķiramā atbalsta apmēru proporcionāli 

samazinās. 

 

 Ja Eiropas Komisija sniedz negatīvu 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu sausuma 

radīto zaudējumu segšanai augkopības un 

lopkopības nozarē, atbalsta pretendents 

atmaksā piešķirto atbalstu. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 

pēc MK noteikumiem par subsīdiju grozījumiem 

 zirgiem – Ls 39569 par šādām pozīcijām: 

 par sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa 

uzturēšanu, kuram ir pēcnācēji vai ar 

kuru lecinātām ķēvēm atzīta grūsnība; 

 par jaunzirga sagatavošanu darbspēju 

pārbaudei un pārbaudes veikšanu; 

 par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un 

vērtēšanu; 

 aitkopībā – Ls 54560 par šādām pozīcijām: 

 par novērtētu audzējamo dzīvnieku – 

elites klases un pirmās klases aitiņu un E 

klases teķīti; 

 par E klases un pirmās klases vaislas aitu 

mātes novērtēšanu; 

 par sertificētu augstvērtīgu šķirnes vaislas 

teķu uzturēšanu; 

 kazkopībā – Ls 35092 par šādām pozīcijām: 

 par novērtētu audzējamo kaziņu, kas nav 

jaunāka par 60 dienām; 

 par pārraudzībā esošu E klases un pirmās 

klases vaislas kazu mātes novērtēšanu; 

 par sertificētu augstvērtīgu šķirnes vaislas 

āžu uzturēšanu. 

Lai saņemtu atbalstu par sausuma radītajiem 

zaudējumiem truškopībā (kura kopapjoms ir  

Ls 15777) ir jāievēro šādi nosacījumi: 

 pretendenta ganāmpulks ir reģistrēts 

Lauksaimniecības datu centrā un ir 

nodrošināta informācijas sniegšana par 

ganāmpulka novietņu un dzīvnieku 

reģistrēšanu un apzīmēšanu; 

 maksimālais subsīdiju apjoms vienam 

atbalsta pretendentam par vienu liellopu 

vienību ir Ls 45, bet nepārsniedzot Ls 2108 

uz vienu saņēmēju kopā ar saņemto atbalstu 

ārpus apstiprinātajām atbalsta programmām 

triju gadu laikā; 

 lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz 

10. decembrim LAD RLP jāiesniedz 

iesniegums atbalstam par radītajiem 

zaudējumiem truškopībā. 

 

 Atbalsts sausuma radīto zaudējumu 

segšanai mežsaimniecībā 

Atbalsta kopējais apmērs par sausuma 

radītajiem zaudējumiem mežsaimniecībā ir  

Ls 300000, apmērs par vienu hektāru ir 

proporcionāls saņemto iesniegumu skaitam, bet 

nepārsniedz Ls 200. Atbalstu ir tiesīga saņemt 

fiziska un juridiska persona, kas ir meža un 

(vai) lauksaimniecībā neizmantotās zemes 

īpašniece. 
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  

Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220 

 

 
Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumu īstenošanai 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista 

rajona un vietējās pašvaldības, kas: 

 pieņem lēmumu par Ministru kabineta 

noteikto invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumiem attiecīgā 

rajona teritorijā un publicē to laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”; 

 izveido ekspertu grupu (kuras sastāvā 

iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta 

pārstāvi), kura izstrādā attiecīgā rajona 

invazīvo augu izplatības ierobežošanas 

pasākumu plānu; 

 sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības 

dienestu organizē un koordinē invazīvo 

augu sugu ierobežošanas pasākumu 

veikšanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs 

neveic invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumus. 

Grozījumi nosaka arī invazīvo augu sugu 

izplatības apzināšanas un datu apkopošanas 

normas. 

 

 Grozījumi Augu aizsardzības likumā 

publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

2006. gada 15. novembrī. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 

pēc Augu aizsardzības likuma un tā grozījumiem 

Par aizliegumu audzēt latvāņus 

 
2006. gada 2. novembrī Saeima pieņēma 

grozījumus Augu aizsardzības likumā, kurā 

galvenokārt ir noteikts regulējums par 

invazīvajām sugām, kā arī pamatprasības 

attiecībā uz latvāņu iznīcināšanu. Grozījumi 

stāsies spēkā ar 2007. gada 1. janvāri. 

Sākotnēji latvāņi tika ievesti Latvijā kā 

lopbarības kultūraugi, taču to izplatība jau 

daudzus gadus netiek kontrolēta. 

Normatīvajos aktos nav bijis noteikts 

aizliegums audzēt invazīvās sugas  

augus – latvāņus, līdz ar to tie ir kļuvuši par 

savvaļas nezāli, kas ir ļoti bīstama cilvēkiem, 

jo rada ādas un gļotādas apdegumus. 

Saskaņā ar grozījumiem par invazīvu augu 

sugu sauc Latvijas dabai neraksturīgu sugu, 

kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes 

vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu 

videi un cilvēka veselībai. 

Noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts 

uzraudzību un kontroli veiks Valsts augu 

aizsardzības dienests. Tiks izveidota arī datu 

bāze par šo sugu izplatību. 

Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. janvārim 

izdos noteikumus par latvāņa ierobežošanas 

un iznīcināšanas kārtību un metodēm. 

Saskaņā ar likumā veiktajiem grozījumiem 

Latvijā būs aizliegts ievest un audzēt 

invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu 

sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja 

pienākums ir šīs invazīvās augu sugas 

iznīcināt, ja tās ir izplatījušās zemē, kas 

atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. 

Invazīvo augu sugu iznīcināšana visās 

teritorijās, kurās tās izplatījušās, kā arī šīm 

teritorijām piegulošajās teritorijās ir 

uzsākama un veicama vienā sezonā (par 

piegulošajām teritorijām uzskatāmas tādas 

teritorijas, kuras no apkārtējās teritorijas ir 

norobežotas ar dabiskiem šķēršļiem – ceļiem, 

ūdenstecēm, mežiem u.tml., kas traucē 

minēto augu sugu tālāku izplatību). 

AUGKOPĪBA 
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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 MARTAM 

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 janvāra līdz 

2007. gada martam. 

 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. gads 

I II III IV V 

Lauksaimniecības pamati / 120 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200           

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204           

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB 7973491 
          

          

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Augkopība – īsais kurss / 32 st. 

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077           

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Augkopība – izvērstais kurss / 56 st.  
 Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           

Integrētā augkopība / 32 st. Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077           

Dārzeņkopība / 32 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579           

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

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. Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077           

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija / 12 st. 

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250 

          

          

          

          

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852           

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           

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

tālrunis 

Kursu īstenošanas 

laiks (mēneši) 

2007. gads 

I II III IV V 

Bioloģiskās lauksaimniecības metodes / 85 st. 

 Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579           

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250 
          

          

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579           

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104           

Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519           

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204           

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

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Lopkopība – īsais kurss  

(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 32 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077           

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200           

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB 5381263 
          

          

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

Lopkopība – izvērstais kurss  

(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 56 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles LKB 5122579           

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104           

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688           

Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana VAI  

pārraudzība (dzīvnieku suga pēc izvēles) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220 

          

          

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

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           

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220           

Veterinārmedicīna / 24 st. 

 Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220           

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Lauku ekonomikas dažādošana. „Netradicionālo 

augu vai dzīvnieku audzēšana” / 32 st. 

Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104           

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Netradicionālā lauksaimniecība. „Biškopība” /  

32 st. 
Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688           

Lauku ekonomikas dažādošana "Vides tūrisms" / 

75 st. 

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

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

Lauku ekonomikas dažādošana. "Lauku ainavas 

veidošana, sētu labiekārtošana un daiļdārzu  

veidošana" / 32 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

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

          

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           
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Mežsaimniecības modulis 

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu īstenošanas 

laiks (mēneši) 

2007. gads 

I II III IV V 

Lauksaimniecības tehnikas sekmīga izmantošana 

laukos / 24 st. 

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Fermu rekonstrukcijas un būvniecības aktuālie 

jautājumi / 32 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu īstenošanas 

laiks (mēneši) 

2007. gads 

I II III IV V 

Meža apsaimniekošanas cikls I / 32 st. 
Krāslava, Skolas ielā 9, Krāslavas LKB 5681104           

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Kā izmantot savu mežu – meža alternatīvā  

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

Meža uzturēšana un apsaimniekošanas  

plānošana / 40st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

 Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

         

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

         

      kursu īstenošanas laiks        

 

Satin sirdi eņģeļu matos, 

Ziemas saulgriežu vakars kad klāt. 

Prieka brīžus kā rudzus liec statos, 

Jaunam gadam graudus sāc krāt! 
 

Ziemassvētkos Ziemassvētkos Ziemassvētkos –––   gaišu noskaņu, gaišu noskaņu, gaišu noskaņu,    

Jaunajā gadā Jaunajā gadā Jaunajā gadā –––   lāča spēku, lāča spēku, lāča spēku,    

kārkla sīkstumu, bites čaklumu kārkla sīkstumu, bites čaklumu kārkla sīkstumu, bites čaklumu    

un pilnu vezumu naudas!un pilnu vezumu naudas!un pilnu vezumu naudas!   

 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 

Lauku Lapas veidotāji 
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15.12.2006 / Nr. 21 
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 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Rajons Adrese, e-pasta adrese Tālrunis; fakss 

Aizkraukle Lāčplēša 2a, aizkraukle@llkc.lv 
t. 5122579; 5122572;  

t./f. 5122566 

Alūksne Dārza 11, aluksne@llkc.lv 
t. 4307012; 4307014;  

f. 4307013 

Balvi Brīvības 46a, balvi@llkc.lv 
t. 4521058; 4507250; 4507248  

f. 4522811 

Bauska Uzvaras 1, bauska@llkc.lv t./f. 3927211 

Cēsis Dārza 12, Priekuļu pag. cesis@llkc.lv 
t. 4122048; 4130023; 4130022 

t./f. 4120324 

Daugavpils Sēlijas 25, daugavpils@llkc.lv 
t. 5422332; 5440980;  

t./f. 5423215 

Dobele Brīvības 12, dobele@llkc.lv t./f. 3722579 

Gulbene Ābeļu 2, gulbene@llkc.lv 
t. 4473851; 4473852  

t./f. 4473852; 

Jēkabpils Bebru 108, jekabpils@llkc.lv 
t. 5233525; 5207070; 5232232;  

f. 5233127 

Jelgava Dobeles 41, jelgava@llkc.lv t. 3050555; t./f. 3011579 

Krāslava Skolas 9, kraslava@llkc.lv t./f. 5681104; t. 5681105; 5681498 

Kuldīga Pilsētas lauk. 4-102, 103, kuldiga@llkc.lv 
t. 3323447; 3323448; 3323449;  

f. 3341493 

Liepāja Bāriņu 15, liepaja@llkc.lv 
t. 3481216; 3427737;  

f. 3407278 

Limbaži Jūras 58, limbazi@llkc.lv t. 4070624; t./f. 4022077 

Ludza Raiņa 16, ludza@llkc.lv t. 5707201; t./f. 5707200 

Madona Poruka 2, madona@llkc.lv 
t. 4807688; 4807466;  

t./f. 4807464 

Ogre Brīvības 15, ogre@llkc.lv t./f. 5022792 

Preiļi Raiņa bulv. 21b, preili@llkc.lv t./f. 5381263; t. 5381261; 5381262 

Rēzekne Dārzu 7a, rezekne@llkc.lv 
t. 4623204; 4625254;  

f. 4625224 

Sigulda Raiņa 3, sigulda@llkc.lv t./f. 7973491 

Saldus Kuldīgas 69, saldus@llkc.lv 
t. 3822480; 3881014; 3822484 

f. 3881014 

Talsi Kr. Valdemāra 21a, talsi@llkc.lv 
t. 3291907; 3237500; 3237501; 

3291908; f. 3291906 

Tukums Pils 11, tukums@llkc.lv t. 3122731; f. 3123452 

Valka 
Kalnamuiža 6, smiltene@llkc.lv ; val-

ka@llkc.lv 

Smiltenē: t. 4774730; 4774729 

Valkā: t. 4725957 

Valmiera Mūrmuižas 9, valmiera@llkc.lv 
t. 4207458; 4221663; 4207459; 

4207460; f. 4221790 

Ventspils Raiņa 4a, ventspils@llkc.lv t./f. 3662721 

SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJI 
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