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Atbalsts investīcijām  
lauksaimniecības nozarē 
 
Šā gada 20. septembrī “Latvijas Vēstnesī” 
tika publicēti MK noteikumi Nr. 713 
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
25.janvāra noteikumos Nr. 70 “Noteikumi 
par valsts atbalstu lauksaimniecībai          
2005. gadā un tā piešķiršanas kārtību”, 
kuri ietver grozījumus arī subsīdiju noli-
kumā “Atbalsts investīcijām lauksaimnie-
cības nozarē”. Grozījumi stājās spēkā ar                     
2005. gada 21. septembri. 
Informācija par grozījumu projektu tika 
dota “Lauku Lapas” iepriekšējā numurā. 
Apstiprinātajos subsīdiju nolikuma grozī-
jumos ir šādas atšķirības no grozījumu 
projekta nosacījumiem, kuri bija publicēti  

VALSTS SUBSĪDIJAS 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
iepriekšējā “Lauku Lapas” numurā: 
• atbalsts piena savākšanas specializētā 

autotransporta vai piena autocisternu 
iegādei tiek piešķirts vienīgi lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīviem; 

• asfaltēto vai betonēto laukumu izbūvei 
pie pirmapstrādes punktiem izmaksu 
limits ir paaugstināts līdz 20 Ls/m2. 

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

Grāmatvedības uzskaite                      
IIN maksātājiem 
 

Kā jāveic pamatlīdzekļu nolietojuma 
aprēķināšana? 
“Lauku Lapas” 4. numurā rakstā “Grāmat-
vedības uzskaite IIN maksātājiem” bija no-
rādīts, ka pamatlīdzekļu nolietojumu ie-
kļauj saimnieciskās darbības izdevumos. 
Vēlamies atgādināt, ka pamatlīdzekļu no-
lietojuma summu ieņēmumu un izdevumu 
uzskaites žurnālā neuzrāda. 
Pamatlīdzekļi ir ilgstošas (ilgāk par vienu 
gadu) lietošanas materiālie objekti, piemē-
ram, ēkas, būves, iekārtas, mašīnas, ilgga-
dīgie stādījumi u.c. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāji parasti pamatlīdzekļu 
sastāvā uzskaita tos objektus, kuru sākotnē-
jā vērtība pārsniedz 100 latu. Ja objekta 
vērtība ir mazāka par 100 latiem, to iekļauj 
pārskata gada izdevumos. 
Pamatlīdzekļu uzskaitei un nolietojuma 
aprēķināšanai katram pamatlīdzeklim ie-
kārto uzskaites karti, kuras veidlapa ir no-
teikta ar Valsts ieņēmumu dienesta norādī-
jumiem.  

Tā kā pamatlīdzekļi savu ietekmi uz ražo-
šanu atstāj pakāpeniski, tad to vērtību uz 
izdevumiem attiecina pakāpeniski, rēķinot 
to nolietojumu. 
Nolietojumu nerēķina zemes gabaliem, jo 
tie lietošanas laikā savu vērtību nezaudē. 
Ilggadīgajiem stādījumiem (piemēram, 
ogulājiem) nolietojumu rēķina no brīža, 
kad šie stādījumi sāk ražot. 
Nolietojumu rēķina arī tiem pamatlīdzek-
ļiem, kurus nodokļu maksātājs ir saņēmis, 
bet par kuriem vēl nav norēķinājies. Vis-
biežāk tie ir pamatlīdzekļi, kuri iegādāti 
uz finanšu līzinga (finanšu nomas, nomas 
ar izpirkuma tiesībām) līguma pamata. 
Lai arī finanšu nomas gadījumā pamatlī-
dzekļi juridiski pieder līzinga kompānijai 
vai bankai, nomnieks ar pamatlīdzekli var 
rīkoties tieši tāpat kā ar savu īpašumu (ar 
dažiem izņēmumiem, piemēram, ierobe-
žotas iespējas tos pārdot). Tas arī ir ie-
mesls, kāpēc šiem pamatlīdzekļu rēķina 
nolietojumu. Lai pamatlīdzekļu uzskaite 
būtu pārskatāmāka, ar izpirkuma tiesībām 
nomāto pamatlīdzekļu uzskaites kartēs var 
atzīmēt, ka tie ir nomāti. 
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Nolietojuma aprēķināšanai pamatlīdzekļus 
iedala piecās grupās jeb kategorijās. Atkarībā 
no tā, kurā grupā pamatlīdzeklis ietilpst, tam 

tiek noteikta likme, pēc kuras aprēķina no-
lietojumu: 

Lauksaimnieki saimnieciskajā darbībā visbie-
žāk izmanto pamatlīdzekļus, kas ietilpst pirma-
jā, trešajā un ceturtajā kategorijā. 
Aprēķinot nolietojumu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa vajadzībām, tabulā norādītā likme ir 

jāpiemēro divkāršā apmērā. Piemēram, ja 
ražošanas ēkas vērtība ir 10 000 latu, tad 
tās nolietojumu, piemērojot likmi 10%              
(2 x 5%), aprēķina šādi: 

Katra pamatlīdzekļu nolietojuma karte tiek 
iereģistrēta pamatlīdzekļu uzskaites reģistrā 

(t.i., sarakstā). Šim reģistram veidlapa nav 
apstiprināta, bet viens no tās variantiem va-
rētu būt šāds: 

Pārskata perioda beigās visiem pamatlīdzek-
ļiem aprēķināto nolietojumu summē pamatlī-
dzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldīju-
mu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavil-
kuma kartē. 
Līdzīgi kā pamatlīdzekļus uzskaita arī nema-
teriālos ieguldījumus (piem., preču zīmes, 

licences, specializētas datorprogrammas), 
katram no tiem iekārtojot savu uzskaites 
karti un iereģistrējot nemateriālo ieguldīju-
mu uzskaites reģistrā, bet pārskata perioda 
beigās – iekļaujot pamatlīdzekļu nolietoju-
ma un nemateriālo ieguldījumu vērtības no-
rakstīšanas aprēķina kopsavilkuma kartē.  

Nr. 
p.k. 

Ieraksta 
datums 

Iegādes do-
kumenta no-

saukums, Nr., 
datums 

Pamatlīdzekļa 
nosaukums 

Pamat-
līdzekļa 

kategorija

Pamatlīdzekļa 
analītiskās 

uzskaites un 
nolietojuma 

aprēķina 
kartes Nr. 

Pamatlī-
dzekļa 

sākotnējā 
vērtība, 

Ls 

Pamatlī-
dzekļa iz-
slēgšanas 
datums 

Pamatlī-
dzekļa iz-
slēgšanas 
vērtība, 

Ls 

Piezīmes

                   
                   

 

Nolietojuma 
aprēķina gads 

Vērtība, no kuras 
aprēķina nolietojumu, Ls Aprēķinātais nolietojums, Ls Pamatlīdzekļa atlikusī 

vērtība, Ls 
1. gads 10 000 10 000 x 10% = 1000 10 000 – 1000 = 9000 
2. gads 9000 9000 x 10% = 900 9000 – 900 = 8100 
3. gads 8100 8100 x 10% = 810 8100 – 810 = 7290 
utt.    
 

Kate-
gorija 

Nolietojuma 
likme, % Pamatlīdzekļu veids 

1 5 Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi  

2 10 
Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas,  
jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu  
tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas  

3 35 

Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas  
ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti  
un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji  
un to aprīkojums  

4 20 
Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5. kategorijā minētos  
pamatlīdzekļus  

5 7,5 
Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to  
funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām, kuras atrodas 
uz šīm platformām, naftas izpētes un ieguves kuģi  
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(piemēram, ziemāju sējumi, rudens arums). 
Parasti krājumu iegādi ieņēmumu un izde-
vumu uzskaites žurnālā uzreiz ieraksta iz-
devumos, neatkarīgi no tā, kad tie tiks iz-
mantoti saimnieciskajā darbībā, un gada 
beigās izdevumus koriģē atkarībā no tā, cik 
daudz krājumu ir atlikumā uz gada beigām.  
Piemēram, uz gada sākumu pirkto krājumu 
atlikums ir Ls 200 vērtībā, bet uz gada bei-
gām šo krājumu atlikums ir Ls 150 vērtībā. 
Tas nozīmē, ka gada laikā krājumu atli-
kums ir samazinājies par 50 latiem                
(Ls 200–Ls 150) un par šo summu ir jāpa-
lielina taksācijas gada izdevumi. 
Gada laikā krājumu uzskaitei ir jāsastāda 
krājumu uzskaites reģistrs, kurā katram 
krājumu veidam jānorāda atlikumi mēneša 
sākumā un beigās, kā arī saņemtais un iz-
lietotais krājumu daudzums un vērtība. 
 

Kas ir debitoru un kreditoru parādi, 
un kā tie jāuzskaita? 
Nodokļu maksātājam ir ļoti svarīgi zināt 
debitoru parādu (t.i., cik nodokļu maksātā-
jam ir parādā darījumu partneri, piemēram, 
par pārdoto produkciju) un kreditoru parā-
du (t.i., cik nodokļu maksātājs ir parādā 
citiem, piemēram, par saņemtajiem mate-
riāliem ražošanai) apjomu. Tā kā žurnālā 
ierakstus veic tikai tad, kad nauda saņemta 
vai samaksāta, no žurnāla datiem parādu 
summas nevar noteikt, tāpēc papildus žur-
nālam par katru no darījumu partneriem ir 
jākārto arī debitoru un kreditoru parādu 
uzskaites reģistri, kuros reģistrē mēneša 
laikā izveidojušās un samaksātās parāda 
summas, kā arī parāda atlikumus uz katra 
mēneša beigām. 

 

Kā noteikt pamatlīdzekļa vērtību, no ku-
ras jāaprēķina nolietojums? 
Pamatlīdzekļa vērtības noteikšana ir atkarīga 
no tā, vai šo objektu ir izveidojis pats nodokļu 
maksātājs (piemēram, ražošanas ēkas celtnie-
cība) vai tas ir nopirkts. 
Pirktiem pamatlīdzekļiem vērtībā, no kuras 
aprēķina nolietojumu, ietver 
• iegādes cenu; 
• dažādas izmaksas, kas saistītas ar pamatlī-

dzekļa iegādi (piemēram, par pamatlīdzekļa 
transportēšanu līdz saimniecībai, par juridis-
ko palīdzību līguma sastādīšanā u.tml.); 

• procentus, kas samaksāti par aizņēmumu 
pamatlīdzekļa iegādei – līdz brīdim, kad pa-
matlīdzeklis nodots ekspluatācijā (procentu 
maksājumus, kas par aizņēmumu tiek mak-
sāti pēc tam, kad pamatlīdzeklis ir nodots 
ekspluatācijā, ietver taksācijas gada izmak-
sās). 

Ja pamatlīdzekli izveido nodokļu maksātājs, 
pamatlīdzekļa vērtībā ietver 
• materiālu izmaksas; 
• algas strādniekiem, kas nodarbināti pie pa-

matlīdzekļa izveides; 
• procentus, kas samaksāti par aizņēmumu 

pamatlīdzekļa izveidei – līdz brīdim, kad 
pamatlīdzeklis nodots ekspluatācijā; 

• citas izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļa 
izveidi. 

 
Krājumu uzskaite 

Nodokļu maksātāji savas saimnieciskās darbī-
bas nodrošināšanai izmanto arī dažādus krāju-
mus. Krājumi ir pirktās izejvielas, materiāli, 
preces, kas iegādātas pārdošanai, pašražotās 
izejvielas un gatavā produkcija, kā arī darba un 
produktīvie dzīvnieki, nepabeigtā ražošana 
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Ļoti būtiski ir veikt parādu salīdzināšanu 
vismaz reizi gadā. Parādu salīdzināšana tiek 
veikta, izmantojot parādu salīdzināšanas 
aktus, kurus uzņēmumi sastāda divos ek-
semplāros un nosūta viens otram. Saņemot 
no darījumu partnera šādu salīdzināšanas 
aktu, jāpārbauda, vai grāmatvedībā uzskaitī-
tā summa sakrīt ar aktā norādīto summu. Ja 
summas sakrīt, tad apstiprināts akta eksem-
plārs jānosūta atpakaļ darījumu partnerim. 
Ja summas atšķiras, tad vispirms ir jāpār-
bauda savi uzskaites dati, vai tajos nav pie-
ļauta kāda kļūda; ja kļūda netiek atrasta, tad 
ir jāsazinās ar darījumu partneri, lai no-
skaidrotu, kāpēc šāda starpība radusies. 

Vismaz reizi gadā nodokļu maksātājam ar 
Valsts ieņēmumu dienestu ir jāsalīdzina arī 
norēķini par nodokļu maksājumiem. 
 

Kas ir inventarizācija, un kad tā jāveic? 
Neatņemama grāmatvedības uzskaites sastāv-
daļa ir inventarizācija, kas jāveic vismaz reizi 
gadā – taksācijas gada beigās. Nodokļu mak-
sātājs inventarizāciju var veikt pats vai izvei-
dot šim nolūkam īpašu inventarizācijas komi-
siju. 
Materiālos objektus (krājumus, pamatlīdzek-
ļus, naudas līdzekļus) inventarizē, nosakot to 
apjomu dabā, debitoru un kreditoru parādu 
summas salīdzina ar darījumu partneriem.  
Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventa-
rizācijas sarakstā. 

Nr. 
p.k. Datums 

Dokumenta 
nosaukums, 

Nr. un 
datums 

Darījuma 
partneris

Darījuma 
apraksts 

Parāda 
summa 
mēneša 
sākumā, 

Ls 

Izveidojusies 
parāda summa,

Ls 

Samaksas 
datums un 
dokuments 

Samaksātā 
parāda 
summa, 

Ls 

Parāda 
summa 
mēneša 
beigās, 

Ls 
                    
                    
 

Ērtāk ir uzskaites reģistru iekārtot katram 
darījumu partnerim (pircējam vai pārdevē-

jam) atsevišķi. Viens no debitoru un kredito-
ru parādu uzskaites reģistra variantiem varē-
tu būt šāds: 

AUGKOPĪBA 

Kartupeļu bumbuļu uzglabāšana 
 
Pašlaik ir aktuāla kartupeļu bumbuļu sagata-
vošana uzglabāšanai. Tāpēc ir laiks padomāt 
par to, kas būtu jādara, lai tie būtu veseli un 
garšīgi arī pēc salīdzinoši ilgākas glabāša-
nas. 
 

Kādi apstākļi ir jānodrošina kartupeļu 
uzglabāšanai? 
Pagrabam pirms bumbuļu ievietošanas tajā 
ir jābūt sausam, dezinficētam, tīram no jeb-
kādām pērnās ražas atliekām. Tīrai un dez-
inficētai ir jābūt visai tarai, darbarīkiem, ap-
cirkņu dēļiem, sienām utt. Rūpīgi izslaucīts, 
iztīrīts un izbalsināts pagrabs ir viens no 
priekšnoteikumiem sekmīgai bumbuļu uz-
glabāšanai.  

Kartupeļu glabātavā ir jābūt mēreni mitram 
gaisam. Lielā gaisa mitrumā strauji var izpla-
tīties parazitāro sēņu izraisītās slimības. Sau-
sā pagrabā pārāk liels būs bumbuļu nožu-
vums.  
Bumbuļi uzglabājami no +4 līdz +6 oC tem-
peratūrā. Zemākā temperatūrā, ja pagrabam 
nav pietiekamas siltumizolācijas, kartupeļos 
esošā ciete pamazām pārvērtīsies cukuros un 
tie kļūs mazvērtīgi izmantošanai uzturā.              
Ilgstoša zemas temperatūras ietekme var radīt 
arī citus audu bojājumus, šūnām sabrūkot, 
bumbuļi kļūst mīksti un var nomelnēt. Aug-
stākā gaisa temperatūrā bumbuļi intensīvāk 
elpos un zaudēs vairāk ūdens – tie savītīs.  
Lai kartupeļi labi uzglabātos, tiem ir jābūt 
sausiem, pakāpeniski atdzesētiem līdz vaja-
dzīgajai temperatūrai. Ieteicams tempe-             
ratūru pazemināt par 1 oC nedēļas laikā,               
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kvalitāte; dziļu parastā kraupja radīto brūču 
gadījumā lielāki zudumi rodas, arī kartupe-
ļus mizojot.  
Ļoti svarīgi ir kartupeļus pareizi novākt. No-
vākšanas laikā bumbuļiem var rasties mehā-
niski bojājumi, kas var radīt neatgriezenis-
kas sekas. Bojājumu dēļ pastiprinās bumbu-
ļu elpošana un līdz ar to arī mitruma zudu-
mi, kas var sasniegt 50 un pat vairāk procen-
tu uzglabāšanas laikā. Pasliktinās arī garšas 
īpašības. Bumbuļi pēc iespējas mazāk ir jā-
met, jāpārvieto, ar tiem jāapietas ļoti uzma-
nīgi.  
Liela nozīme ir kartupeļu novākšanas lai-
kam. Katrai šķirnei ir vidējais veģetācijas 
periods, pēc kura var aprēķināt bumbuļu no-
vākšanas laiku. Divas – trīs nedēļas pirms šī 
perioda beigām ir jānopļauj laksti, lai no-
briedinātu bumbuļu mizu. Ja kartupeļu miza 
viegli atdalās, tad ar vākšanu vēl ir jānogai-
da. Bumbuļus nebūtu lietderīgi turēt zemē 
ilgāk kā vajadzīgs. Ja tomēr tādi ir novākti, 
tad vismaz 14 dienas tos patur atsevišķi no 
pārējiem 15–18 oC temperatūrā. Pēcbriedes 
periods ir nepieciešams arī pārējiem bumbu-
ļiem, lai pilnībā sadziedētu mehāniskos bo-
jājumus un mikrotraumas.  
Ievērojot šos priekšnosacījumus, kartupeļu 
bumbuļi glabāsies ilgi un tiem būs laba kva-
litāte.  
 
Māris Narvils     
Zemgales reģionālais  
konsultants dārzkopībā 
 

sākot no  10 oC. Kartupeļus tieši no lauka ie-
vietojot aukstā pagrabā, temperatūru starpības 
un bumbuļu pastiprinātas elpošanas dēļ var 
veidoties kondensāts. Šis process var turpinā-
ties tik ilgi, kamēr pagraba un bumbuļu tem-
peratūru starpība būs lielāka par diviem grā-
diem. Lai daļēji likvidētu kondensāta negatī-
vo ietekmi, uz sabēruma var uzklāt salmu 
kārtu, kas kalpos kā buferzona. 
 

Kas jādara, lai bumbuļi labi un ilgi uz-
glabātos? 
No slimību profilakses un to apkarošanas pa-
sākumiem veģetācijas periodā būs atkarīgs, 
cik veseli bumbuļi tiks novākti. Lakstu puves 
izplatība samazinās ražu kopumā, un tās skar-
tie bumbuļi uzglabāšanas laikā bojāsies. No 
šīs slimības bumbuļi ir jāpasargā pilnībā, pre-
tējā gadījumā liela daļa no tiem sapūs. Mitrs 
laiks novākšanas periodā (šogad augustā uz-
nākušās lietavas) var būt par cēloni bakte-
riālās slapjās puves izplatībai. Šīs slimības 
skartos bumbuļus pirms novietošanas pastāvī-
gajā glabātavā saber atsevišķi un intensīvi 
apžāvē ar siltu gaisu; vēss gaiss (10–13 oC) 
tikai sekmēs slimības tālāku izplatību. Sausās 
puves skartie kartupeļi bojāsies tālāk, bet ve-
selie bumbuļi inficēsies lēnāk. Sudrabotais 
kraupis stipri bojā mizas virsmu un paātrina 
bumbuļu elpošanu, līdz ar to rodas palielināti 
mitruma zudumi. Mazāki tie ir melnā un pa-
rastā kraupja gadījumā, vienīgi cieš bumbuļu 



Decembris
15 25 1 15 25 1

Pieteikums par 2005. gada kaušanas prēmijām
Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai
Priekšlaicīgā pensionēšanās
Standartu sasniegšana

Zemes uzlabošana Skābo augšņu pamatkaļķošana un atbalsts valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmām
Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana
Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai
Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās
Meža īpašnieku apvienību izveidošana

Pārstrāde Lauksaimniecības produktu pārstrādes un marketinga uzlabošana
ERAF programma Procentu likmju subsīdijas (lauksaimnieciskās nozares netiek atbalstītas)

Investīcijas lauksaimniecībā Investīcijas augkopības un lopkopības nozarēs (graudkopība, šķiedras un eļļas augi, piena un medus ražošana) 1
Visiem lauksaimniekiem Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumu daļējai segšanai par kultūraugu un produktīvo mājlopu apdrošināšanu

Linu audzētājiem Par izaudzēto šķiedras linu stiebriņu tonnu
Pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN) PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas termiņš * *
Preču pavadzīmes rēķini, 

darījumu kvītis Atskaite par preču pavadzīmju-rēķinu un darījumu kvīšu izlietojumu

Sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšanas termiņš - PAŠNODARBINĀTAJIEM

Nekustamā īpašuma nodoklis 
(par zemi) Maksāšanas termiņš

1

*
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Papildu valsts tiešie maksājumi

Tikai zemnieku saimniecībām, kuras šo termiņu saskaņojušas ar VID.

Lai saņemtu finansējumu subsīdiju programmā "Atbalsts investīcijām lauksaimniecības nozarē", līdz 2005.gada 15.oktobrim ir jāiesniedz 
iesniegums, bet līdz 1.decembrim - samaksu un darījumus apliecinošie dokumenti.

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu datums.
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Novembris

Svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2005. gada novembrī

Termiņš

Atbalsts mežsaimniecībai

Oktobris

Lauku attīstības plāna pasākumi
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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 2004” KURSU PROGRAMMA  
NOVEMBRIM UN DECEMBRIM 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” un tā filiāles rajonos, piesaistot Eiropas Lauk-
saimniecības virzības un garantiju fonda finansējumu, 
organizē bezmaksas kursus lauksaimniekiem un mež-
saimniekiem. 

 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

novembris decembris

1 Bioloģiskās lauksaimniecības metodes / 
85 st. 1 4625224 Rēzekne, Dārzu iela 7a

2
Kursi fiziskām personām, kuras veic 
Ciltsdarba likumā noteiktos uzdevumus 
dzīvnieku ganāmpulkos Latvijā / 42 st.

9 3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas 
Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs",            
Rīgas iela 34

1 4307012 Alūksne, Dārza 11
1 4473852 Gulbene, Ābeļu 2

3 7973491 Rīgas raj., “Pārupes”, 
Baldone

4 Lauksaimniecības dzīvnieku 
kautķermeņu apstrāde / 24 st. 1 3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas 
Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs",                   
Rīgas iela 34

5 Lauksaimniecības pamati / 100 st. 1 5681105 Krāslava, Skolas 9

1 4473852 Gulbene, Ābeļu 2,               
LV-4401

4 7973491 Rīgas raj., “Jēņi”, Sējas 
pagasts

1 5207070 Jēkabpils, Brīvības iela 2b
1 5681105 Krāslava, Skolas 9
1 4625224 Rēzekne, Dārzu iela 7a
1 4221663 Valmiera, Mūrmuižas 9
1 3050555 Jelgava, Dobeles iela 43

1 3481216 Liepāja, Graudu 23, Liepājas 
rajona padomes zāle

1 5022792 Ogre, Brīvības iela 15
1 4625224 Rēzekne, Dārzu iela 7a
1 3822480 Saldus, Kuldīgas iela 69
1 3628565 Ventspils, Kuldīgas iela 25

9
Lauku ekonomikas dažādošana / 
biškopība, ārstniecības augu audzēšana 
/ 75 st.

1 4307014 Alūksne, Dārza 11

1 5022792 Ogre, Brīvības iela 15
1 3291908 Talsi, K.Valdemāra 21a

11 Lauku ekonomikas dažādošana / Sēņu 
audzēšana, biškopība / 75 st. 1 4807688 Madona, Poruka iela 2

Īstenošanas vieta
Mēnesis

Nr. Apmācību kursu tēma
Apmācību 

grupu 
skaits

Kontakt-
tālrunis

3

Labas lauksaimniecības prakses 
prasības un ieviešana / Rīcību 
programma (Nitrātu direktīva) /              
28 st.

Lauksaimniecības produkcijas ražošana 
īpaši aizsargājamās teritorijās / 28 st.

7 Lopkopība/augkopība; apakštēma: 
Augkopība / 56 st.

6

10 Lauku ekonomikas dažādošana / Lauku 
tūrisms / 75 st.

8 Lopkopība/augkopība; apakštēma: 
Lopkopība / 56 st.
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Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi 

 

Demonstrējumu semināri 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Kontakt-
tālrunis novembris decembris
4521058 Balvi, Brīvības iela 46a
3927211 Bauskas raj., Vecumnieku padomes zālē

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

Īstenošanas vieta Mēnesis

1

Meža produktu 
izmantošana 
uzņēmējdarbības 
dažādošanā / 30 st.

Nr. Apmācību kursu tēma

Kontakt-
tālrunis novembris decembris

Jelgava, Dobeles iela 43
Jelgava, Dobeles iela 43

4022077 Limbaži , Jūras iela 58, Limbažu Lauku 
konsultāciju birojā

3822480 Saldus, Kuldīgas iela 69
3662721 Ventspils, Kuldīgas iela 25

3927211
Bauskas raj. 4. gr. Svitenes pag. zālē, 
Viesturu  pagasta zālē

3291908 Talsi, K.Valdemāra 21a
5681498 Krāslava, Skolas 9
3123452 Tukums, Pils iela 11
3662721 Ventspils, Kuldīgas iela 25
4307012 Alūksne, Dārza 11
3123452 Tukums, Pils iela 11
3662721 Ventspils, Kuldīgas iela 25

5
Uzņēmumu stratēģiskā 
vadība/ vīzija/ misija /     
24 st.

3662721 Ventspils, Kuldīgas iela 25

6 Darba aizsardzība / 40 st. 4521058 Balvi, Brīvības iela 46a

3427737 Liepāja, Graudu 23, Liepājas rajona 
padomes zāle

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

Uzņēmēju motivācija un 
stimulēšana / 60 st.

7 Mārketinga vadība / 16 st.

3 Uzņēmuma vadības 
plānošana / 24 st

4 Projektu vadība / pārmaiņu 
vadība / 24 st.

Nr. Apmācību kursu tēma Īstenošanas vieta
Mēnesis

1 Grāmatvedība un finanses 
vadītājam / 24 st.

3050555

2

Semināra tēma Norises vieta Laiks Kontakttālrunis

Seminārs “Antibiotiku alternatīvas cūku 
ēdināšanā, pamatojoties uz ES 2006. g. 
aizliegumu” 

Dobeles rajons, 
SIA “PF 
Vecauce” 

18. oktobris, 
plkst.11.00 3722579 

Seminārs “Antibiotiku 
alternatīvas cūku ēdināšanā, pamatojoties 
uz ES 2006. g. aizliegumu” 

Valmieras rajons, 
Vilpūkas pagasts, 

z/s “Kunturi” 

21. oktobris, 
plkst. 11.00 9186262 

 


