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Plānotais atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības nozarē 2007. gadā 

 
2007. gada valsts subsīdiju nolikuma 

izveidošanā liela uzmanība vēl arvien ir 

pievērsta ieguldījumiem lauksaimniecības 

nozarē. Pieteikties šim atbalstam pēc Ministru 

kabineta (MK) noteikumu projekta varēs līdz 

2007. gada 1. martam, kopējā subsīdiju 

summa atbalstam ieguldījumiem lauksaim-

niecības nozarē tiek plānota Ls 7 302 819. 

 

Kas varēs saņemt atbalstu? 

Atbalstu varēs saņemt pretendents, kas 

nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 

ražošanu un atbilst mazo un vidējo uzņēmumu 

definīcijai vai atzītiem kooperatīviem. 

Atbalstu varēs saņemt saimniecība, kura 

pēdējo noslēgto pārskata periodu beigusi ar 

peļņu vai tās finanšu rezultāts atbilst šādam 

kritērijam: 

„pēdējā noslēgtā pārskata perioda peļņa + 

pamatlīdzekļu nolietojums × 50% ≥ 0”. 
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Kādas būs maksimālās izmaksas būvniecībā? 

 

Maksimālās izmaksas finansējuma aprēķināšanai jaunbūves, rekonstrukcijas un re-

novācijas projektiem galvenajiem būvju tipiem, Ls/m2 

Būvju tipi 

Jaunbūvei, par kopē-

jo būves grīdas platī-

bu, bez PVN 

Rekonstrukcijai, par 

kopējo būves grīdas 

platību, bez PVN 

Renovācijai, par kopē-

jo būves grīdas platī-

bu, bez PVN 

Lauksaimniecības nojumes 75 75 45 

Lauksaimniecības nolikta-

vas un glabātavas 
205 205 125 

Lauksaimniecības nozares 

uzņēmumu saldētavas 
235 235 125 

Dzīvnieku novietnes 160 160 95 

Graudu, sēklu, dārzeņu un 

augļu pirmapstrādes būves 
360 360 220 

Lauksaimniecības šķūņi 75 75 45 

Kādi būs vērtēšanas kritēriji? 

Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaim-

niecības pārvalde apkopos saņemtos iesniegu-

mus un sarindos tos prioritārā secībā atbilstoši 

noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. Iesniegumi 

tiks finansēti piešķirtā finansējuma ietvaros 

pēc to sarindošanas prioritārā secībā. 

Piemēram, lielāku punktu skaitu vērtēšanā 

iegūs pretendenti 

 kuriem iepriekš saņemtais sabiedriskā atbal-

sta apjoms no SAPARD, Vienotā prog- 

 

rammdokumenta, Standartu sasniegšanas 

vai valsts subsīdijas investīciju pasāku-

miem bijis neliels vai vispār nav bijis; 

 kuriem ir augstākā vai vidējā speciālā 

izglītība lauksaimniecībā; 

 kuru saimniecības ir sertificētas kā biolo-

ģiskās saimniecības; 

 kuri sabiedriskā finansējuma īpatsvaru 

noteiks mazāku par maksimāli iespējamo. 

 

 

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas, un 

cik lielas subsīdijas tiks aprēķinātas? 

 Investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas (t.sk. 

traktortehnikas), aprīkojuma, informā-

cijas tehnoloģiju un programmu nodroši-

nājuma iegādei un uzstādīšanai, kas 

paredzēti lauksaimniecības produktu 

ražošanai. Subsīdijas tiks aprēķinātas 

25% apmērā no pasākumos izlietoto 

līdzekļu summas. 

 Lauksaimniecības produktu ražošanas 

būvju jaunbūve un rekonstrukcija. 

Subsīdijas tiks aprēķinātas 40% apmērā 

no pasākumos izlietoto līdzekļu summas. 

Kopējais piešķirtais subsīdiju apjoms 

vienam pretendentam nedrīkstēs pārsniegt 

Ls 25 000 (bez PVN). 
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Samaksu un darījumus apliecinošo dokumentu 

kopijas pretendentam būs jāiesniedz ne vēlāk 

kā līdz 2007. gada 1. septembrim. 

 

 Šīs informācijas sagatavošanai ir 

izmantots MK noteikumu projekts, kas vēl 

nav apstiprināts. 
 

Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības 

nodaļā 

pēc MK noteikumu projekta 

Kāds būs iesnieguma termiņš? 

Lai saņemtu subsīdijas, pretendentam līdz 

2007. gada 1. martam Lauku atbalsta dienesta 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē būs 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

 iesniegums; 

 iepirkuma procedūras dokumenti (t.sk. 

līgumi); 

 ienākumu deklarācija vai gada pārskats; 

 realizējot būvniecības projektu, pretendentam 

papildus būs jāiesniedz būvatļauja, 

apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta 

stadijā un izdevumu tāme; 

 izglītību apliecinoša dokumenta kopija. 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

Sociālā apdrošināšana 

 Pašnodarbinātajiem valsts sociālās apdroši-

nāšanas iemaksu minimālais iemaksu 

objekts ir Ls 1800 gadā (Ls 150 mēnesī). 

 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

maksimālais iemaksu objekts ir Ls 23 800 gadā. 

 Sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes: 

1) parastam darbiniekam 33,09% (darba 

devējam 24,09%, darbiniekam 9%); 

2) pensijas vecuma darbiniekam 27,59% 

(darba devējam 20,09%, darbiniekam 

7,50%); 

3) darbiniekam – izdienas pensijas saņē-

mējam vai III grupas invalīdam – valsts 

speciālās pensijas saņēmējam 30,14% 

(darba devējam 21,94%, darbiniekam 

8,20%); 

4) pašnodarbinātajam 29,95%; 

5) pašnodarbinātajam, kas sasniedzis 

pensijas vecumu, 27,37%; 

6) fiziskajai personai, kura apsaimnieko 

nekustamo īpašumu, 27,04%. 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

 Saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvo-

tāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu 

aprēķins iesniedzams vienlaikus ar gada 

ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz 

nākamā gada 1. aprīlim. 

 Noteikta kārtība, kādā saimnieciskās 

darbības veicēji – iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa maksātāji veic grāmatvedības 

uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā. Par to 

sīkāk tiks skaidrots nākamajos „Lauku 

Lapas” numuros. 

Jaunumi grāmatvedības un nodokļu 

likumdošanā, kas stājās spēkā ar 

2007. gada 1. janvāri 
 

Darba samaksa 

 Minimālā mēneša darba alga normālā darba 

laika ietvaros ir Ls 120. 

 Minimālā stundas tarifa likme ir Ls 0,713. 

 Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 

Ls 0,815. 

 Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam 

un kuriem normālais darba laiks ir septiņas 

stundas dienā un 35 stundas nedēļā, 

minimālā stundas tarifa likme ir Ls 0,815. 

 Neapliekamais minimums ir Ls 50 mēnesī. 

 Atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir 

Ls 35 mēnesī. 

 Personām, kurām noteikta I vai II 

invaliditātes grupa, papildu atvieglojumu 

summa ir Ls 720 gadā. 

 Personām, kurām noteikta III invaliditātes 

grupa, papildu atvieglojumu summa ir Ls 

564 gadā. 

 Politiski represētajām personām, kurām 

saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” ir 

piešķirta pensija, papildu atvieglojumu 

summa ir Ls 720 gadā. 

 Politiski represētajām personām, kurām 

saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” nav 

piešķirta pensija, papildu atvieglojumu 

summa ir Ls 1320 gadā. 
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Administratīvo pārkāpumu kodeksu (APK). 

APK noteiktās soda sankcijas no 2007. gada 

1. janvāra par pārkāpumiem nodokļu sfērā 

ir šādas: 

1) par pārskata par darījumu apliecinošo 

dokumentu izlietojumu neiesnieg-

šanu – naudas sods līdz Ls 10 (APK 

156.5 pants); 

2) juridiskajām personām – par skaidrā 

naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, 

ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 

Ls 3000, bet nepārsniedz Ls 10 000 – 

naudas sods 5% apmērā no 

nedeklarētās summas (APK 159.7 

pants); 

3) juridiskajām personām – par darījuma 

veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma 

summa pārsniedz Ls 10 000 – naudas 

sods 15% apmērā no darījuma summas 

(APK 159.7 pants); 

4) juridiskajām personām – par skaidrā 

naudā veikto darījumu deklarēšanu, 

pārkāpjot deklarāciju iesniegšanas 

termiņu – naudas sods no Ls 100 līdz 

Ls 500 (APK 159.7 pants); 

5) par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, 

pārkāpjot iesniegšanas termiņu līdz  

15 kalendāra dienām – naudas sods 

līdz Ls 50 (APK 159.8 pants); 

6) par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, 

pārkāpjot iesniegšanas termiņu no  

16 līdz 30 kalendāra dienām – naudas 

sods no Ls 51 līdz Ls 200 (APK 159.8 

pants); 

7) par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, 

pārkāpjot iesniegšanas termiņu vairāk 

par 30 kalendāra dienām – naudas sods 

no Ls 201 līdz Ls 500 (APK 159.8 

pants). 

 

Skaidrā naudā veikto darījumu 

deklarēšana 

 Prasība deklarēt savā starpā skaidrā naudā 

veiktos darījumus tāpat kā iepriekš attiecas 

tikai uz juridiskajām personām. 

 No 2007. gada 1. janvāra juridiskajām 

personām un individuālajiem komersantiem 

ir jādeklarē savstarpēji skaidrā naudā veiktie 

darījumi, kuru summa pārsniedz Ls 3000. 

Juridiskajām personām un individuālajiem 

komersantiem nav atļauts veikt skaidrā 

naudā darījumus, kuru summa pārsniedz  

Ls 10 000. 

Pievienotās vērtības nodoklis 

 Ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 933 

„Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” apstiprināts 

„Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites 

žurnāls”, kas neatšķiras no PVN žurnāla, kas 

bija apstiprināts ar iepriekšējiem MK 

noteikumiem. 

 Ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1028 

„Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas 

kārtība darījumos ar kokmateriāliem” 

apstiprināta jauna parauga PVN deklarācijas 

pielikuma veidlapa par darījumiem ar 

kokmateriāliem. Ar šiem noteikumiem 

apstiprinātas arī jaunas veidlapas saņemto un 

piegādāto kokmateriālu un saņemto un 

sniegto kokmateriālu pakalpojumu 

reģistrācijai. 

 PVN deklarācijas pielikumā „Pievienotās 

vērtības nodokļa deklarācijā iekļaujamās 

pievienotās vērtības nodokļa summas 

aprēķins” vairs nav jānorāda kokmateriālu 

importa un eksporta darījumi. 

 PVN 5% likme turpmāk piemērojama arī 

šādiem darījumiem: 

1) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās 

renovācijas pakalpojumiem (darbiem) 

un remonta pakalpojumiem būvniecības 

jomā (kuriem nav nepieciešams 

būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo 

māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek 

vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo 

pakalpojumu cenā nav iekļaujami 

izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām 

un mehānismu izmantošanu; 

2) frizieru pakalpojumiem; 

3) elektroenerģijas un dabasgāzes (izņemot 

dabasgāzi autotransportam) piegādēm 

iedzīvotājiem; 

4) malkas un koksnes kurināmā (pagaļu, 

zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, 

koksnes šķeldu vai skaidas, zāģskaidas 

un koksnes atlikumu, zāģskaidu un 

koksnes atlikumu aglomerētu vai 

neaglomerētu brikešu, granulu vai 

tamlīdzīgā veidā) piegādēm iedzīvo-

tājiem. 
 

Soda sankcijas par nodokļu likumdošanas 

pārkāpumiem 

 Soda sankcijas par nodokļu likumdošanas 

pārkāpumiem tagad ir pārceltas no likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” uz 
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ražošanai, iesniegumam ir jāpievieno, 

iesniedzot pirmo reizi kalendāra gadā 

dokumentus akcīzes nodokļa atmaksas 

saņemšanai. Atkārtoti kalendāra gada laikā 

šī izziņa jāiesniedz tikai tad, ja zemes 

platībās, ko izmanto lauksaimnieciskajai 

ražošanai, ir notikušas izmaiņas. 

 

Dabas resursu nodoklis 

 Apstiprinātas jaunas veidlapas pārskatam 

par aprēķināto dabas resursu nodokli. 

 No dabas resursu nodokļa par iepakojumu 

un vienreiz lietojamiem traukiem ir 

atbrīvotas tās personas, kas veic izlietotā 

iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku 

apsaimniekošanu un izpilda likumdošanā 

noteiktās izlietotā iepakojuma reģenerācijas 

normas. 

 

Grāmatvedības organizācijas dokumenti 

 Vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem vairs 

nav nepieciešami grāmatvedības organi-

zācijas dokumenti. 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

 Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamais 

objekts ir zeme un ēkas (ar nodokli vairs 

netiek apliktas būves). 

 Atbrīvojums no nodokļa tiek saglabāts 

ēkām, kuras izmanto lauksaimnieciskajai 

ražošanai. 

 No 2007. gada nodokli par ēkām aprēķinās 

pašvaldība un nosūtīs nodokļa maksātajam 

paziņojumu par aprēķināto nodokli. Ja 

nodokļa maksātājam ir ar nodokli 

apliekama ēka, bet līdz 2007. gada 15. 

februārim viņš no pašvaldības nodokļa 

maksāšanas paziņojumu nav saņēmis, 

viņam mēneša laikā par to rakstveidā ir 

jāinformē pašvaldība. Nodoklis par ēkām 

tiks rēķināts no ēku kadastrālās vērtības. 

Informatīviem nolūkiem ēkas kadastrālo 

vērtību var uzzināt Valsts zemes dienesta 

mājas lapā www.vzd.gov.lv. 

 
Informāciju sagatavoja 

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 

Linda Puriņa 

Darījumu apliecinošie dokumenti un kases 

aparāti 

 Tiem nodokļu maksātājiem, kas izmanto 

kases aparātus, jāņem vērā, ka no 2007. gada 

1. janvāra ir jāizmanto jauna parauga kases 

aparāta žurnāls (apstiprināts ar MK 

17.10.2006. noteikumiem Nr. 850). 

 Ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr. 850 ir 

apstiprināta jauna parauga veidlapa 

pārskatam par numurēto un Valsts ieņēmumu 

dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu 

izlietojumu (MK noteikumu Nr. 850  4. pie-

likums). 

 No 2007. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu 

dienestā vairs nevar iegādāties stingrās 

uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus (veidla-

pas, kas iegādātas līdz 2006. gada 31. de-

cembrim, var izmantot vēl līdz 2008. gada  

1. janvārim). 

 No 2007. gada 1. janvāra darījumos ar 

kokmateriāliem tiek izmantotas pavadzīmes 

ar VID piešķirtajiem numuriem. 

 Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu 

turpmāk ir jāiesniedz par ceturksni līdz 

ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. 

 

Akcīzes nodokļa atmaksa 

 Akcīzes nodokļa likme par 1000 litriem 

dīzeļdegvielas ir Ls 178. 

 Akcīzes nodokļa atmaksu varēs saņemt par to 

dīzeļdegvielu, kas ir saņemta un par kuru ir 

samaksāts. Nodokļa atmaksu var saņemt tikai 

par to kalendāra gadā saņemto dīzeļdegvielu 

(gāzeļļu), par kuru veikta samaksa līdz 

nākamā kalendāra gada 15. janvārim. Ja 

samaksa par saņemto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) 

nav veikta pilnībā, tad VID atmaksājamo 

nodokli aprēķina par to saņemtās 

dīzeļdegvielas (gāzeļļas) daudzuma daļu, par 

kuru veikta samaksa. 

 MK 06.04.2004. noteikumu Nr. 247 

„Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas 

ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par 

dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” pielikumā ir 

apstiprināta veidlapa iesniegumam, kas ir 

jāiesniedz, lai varētu saņemt akcīzes nodokļa 

kompensāciju. 

 Pašvaldības izsniegtā izziņa par attiecīgajā 

kalendāra gadā lauksaimniecības produkcijas 

ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai 

nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek 

izmantota lauksaimniecības produkcijas 

http://www.vzd.gov.lv/
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TEHNISKO PAKALPOJUMU CENAS LATVIJĀ 2006. GADĀ 

joties uz Lauku konsultāciju biroju speciālistu 

iesūtīto informāciju par 53 dažādu tehnisko 

pakalpojumu cenām visos Latvijas rajonos. 

LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā ir 

apkopotas tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 

par 2006. gadu. Apkopojums veikts, pamato-

Tehniskie pakalpojumi 
Mēr-

vienība 
2006. gads 

Max 

2006. 

Min 

2006. 

1 2 3 4 5 

Šķīvošana Ls/ha 18,37 25,42 10,00 

Organisko mēslu izkliedēšana Ls/t 1,91 2,88 1,20 

Aršana (korpusu skaits)         

  3 korpusu arkls Ls/ha 29,79 36,43 20,42 

  4 korpusu arkls Ls/ha 30,45 40,00 20,00 

  5 korpusu arkls Ls/ha 30,21 46,00 23,10 

Kultivēšana (darba platums)         

  2–4 m Ls/ha 16,53 23,17 9,00 

  4–6 m Ls/ha 16,05 22,00 8,00 

  virs 5 m Ls/ha 17,23 28,00 7,00 

Dziļirdināšana Ls/ha 29,92 57,95 15,00 

Frēzēšana Ls/ha 22,11 32,50 12,00 

Planēšana Ls/ha 11,52 18,00 8,00 

Augsnes kombinētā apstrāde* Ls/ha 35,34 40,00 30,00 

Graudaugu sēšana Ls/ha 15,33 22,73 9,44 

Sēja, kas kombinēta ar augsnes apstrādi** Ls/ha 27,17 40,00 18,00 

Biešu sēšana Ls/ha 20,92 28,50 15,00 

Pievelšana Ls/ha 9,60 15,00 5,00 

Sējumu ecēšana Ls/ha 9,02 12,00 5,00 

Biešu rušināšana Ls/ha 17,15 18,00 16,11 

Kartupeļu stādīšana Ls/ha 32,08 41,20 19,00 

Kartupeļu vagošana Ls/ha 14,70 22,35 8,00 

Smidzināšana Ls/ha 10,64 16,50 6,00 

Minerālmēslu izkliedēšana Ls/ha 8,53 12,76 4,00 

Zāles pļauja:         

  Traktors + pļaujmašīna Ls/ha 19,91 25,95 15,00 

  Pašgājējpļaujmašīna Ls/ha 22,49 35,00 15,75 

Vālošana-ārdīšana Ls/ha 11,38 16,33 7,00 

Presēšana ķīpās Ls/ha 27,04 40,00 18,33 

Presēšana rituļos Ls/ha       

  siens Ls/ha 25,29 60,00 18,00 

  skābbarība (ieskaitot plēvi) Ls/ha 218,20 287,50 200,00 

Savācējpiekabe Ls/ha 15,84 27,50 7,00 

Graudaugu kulšana (hedera platums)         

  3–4 m heders Ls/ha 35,52 45,00 25,43 

  4–5 m heders Ls/ha 35,02 47,20 25,00 

  5–6 m heders Ls/ha 33,42 41,50 25,67 

Salmu smalcināšana Ls/ha 18,53 38,00 11,66 

Kartupeļu lakstu pļaušana Ls/ha 15,49 28,00 7,26 

Kartupeļu kratīšana Ls/ha 53,04 76,67 30,00 
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16.01.2007 / Nr. 22 
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 

atrodami arī tehnisko pakalpojumu cenu 

apkopojumi par iepriekšējiem gadiem. 

 

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 

2006. gadu ir pieejams arī LLKC mājas lapā 

(www.llkc.lv) sadaļā „Bibliotēka”, kur ir 

Tehniskie pakalpojumi 
Mēr-

vienība 
2006. gads 

Max 

2006. 

Min 

2006. 

1 2 3 4 5 

Kartupeļu novākšana ar kombainu Ls/ha 104,48 145,00 72,30 

Biešu novākšana ar kombainu Ls/ha 142,50 155,00 130,00 

Graudu kaltēšana Ls/t% 1,97 4,00 1,16 

Graudu tīrīšana Ls/t 4,75 8,48 1,06 

Graudu malšana Ls/t 11,24 21,00 5,93 

Graudu kodināšana Ls/t 12,34 30,00 4,00 

Traktoru noma (dzinēja jauda)         

  līdz 20 Zs Ls/h 5,67 6,00 5,00 

  20–40 Zs Ls/h 5,55 7,00 3,50 

  50–70 Zs Ls/h 7,23 10,60 3,80 

  80–100 Zs Ls/h 9,20 15,00 6,15 

  110–150 Zs Ls/h 11,09 17,50 5,31 

  160–250 Zs Ls/h 13,41 17,50 7,65 

  virs 250 Zs Ls/h 13,86 18,00 9,44 

  kāpurķēžu traktors līdz 100 Zs Ls/h 10,65 13,00 5,00 

  kāpurķēžu traktors virs 100 Zs Ls/h 13,13 20,00 7,00 

Kravas automobilis (kravnesība)         

  līdz 1,5 t Ls/km 0,34 0,68 0,25 

  1,5–10,0 t Ls/km 0,42 0,64 0,29 

  virs 10,0 t Ls/km 0,45 0,57 0,25 

* ietver frēzi vai diskus, veltņus u.c.       

** varētu ietvert papildu minerālmēslu iestrādi, diskošanu vai frēzēšanu u.c. 

 

 

 

 

 

 
 

Lai veicinātu augsnes agroķīmisko izpēti, 

šim pasākumam ir piešķirtas subsīdijas 

„Atbalsts lauksaimniecības un meža zemes 

ielabošanai”. Aicinām lauksaimniekus 

aktīvāk pieteikties uz apakšpasākumu 

„Augšņu agroķīmiskā izpēte”, jo iespējams, 

ka nākamos gados šis finansējums 

nepalielināsies vai tas pat samazināsies. 

Augšņu agroķīmiskā izpēte ļaus lauksaim-

niekiem ne tikai lieki nepiesārņot vidi, bet arī 

ietaupīt naudu uz mēslošanas līdzekļu iegādes 

rēķina. 
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā 

Par kultūraugu mēslošanas plāna 

izstrādi 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada  

18. decembra noteikumiem Nr. 531 ,,Noteikumi 

par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaim-

nieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar 

nitrātiem”, sākot ar 2008. gadu, īpaši jutīgo 

teritoriju zemnieku saimniecībām, kurās 

mēslošanas līdzekļus lieto 20 ha un lielākā 

platībā, bet augļu un dārzeņu saimniecībām –  

3 ha un lielākā platībā, būs jāizstrādā 

kultūraugu mēslošanas plāns, kas pamatojas uz 

augsnes agroķīmiskās izpētes datiem, kuri 

nav vecāki par pieciem gadiem. Īpaši jutīgo 

teritoriju robežas ir Dobeles, Bauskas, 

Jelgavas un Rīgas rajona administratīvās 

teritorijas robežas, izņemot Rīgas un Jūrmalas 

pilsētas administratīvās teritorijas robežu. 

AUGKOPĪBA 

http://www.llkc.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 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 

2007. gads 

II III IV V VI 

Lauksaimniecības pamati / 120 st. 

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204           

Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB 7973491          

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Augkopība – īsais kurss / 32 st. 

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 5122579           

Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB 4022077           

Dārzeņkopība / 32 st. 
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519           

Dārzkopība – augļu un ogu integrētā audzē-

šana / 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           

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB 4473852           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519           

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija / 

12 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250           

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250           

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250           

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 

II III IV V VI 

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 su-

ga pēc izvēles) / 56 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 

LKB 
5122579           

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688           

Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana VAI pār-

raudzība (dzīvnieku suga pēc izvēles) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku Konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 39 
3050220 

          

          

          

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           

Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB 5381263           

Veterinārmedicīna / 24 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku Konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 37 
3050220           

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku Konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 38 
3050220           

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Lauku ekonomikas dažādošana. 

„Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēša-

na” / 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 tū-

risms" / 75 st. 

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579           

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

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           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB 4623204           

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

          

Talsi, Kr.Valdemāra iela 21a, Talsu LKB           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Lauksaimniecības tehnikas sekmīga izman-

tošana laukos / 24 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas Lau-

ku Konsultāciju un izglītības centrs” 
3050220           

Fermu rekonstrukcijas un būvniecības aktu-

ālie jautājumi / 32 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           
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Mežsaimniecības modulis 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu īstenošanas laiks 

2007.gads 

II III IV V VI 

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

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           

Kā izmantot savu mežu – meža alternatīvā 

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

Meža uzturēšana un apsaimniekošanas plā-

nošana / 40st. 

 Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

         

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

         

      kursu īstenošanas laiks        
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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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