
Daudzpusīgu un profesionālu konsultāciju un 
pakalpojumu sniedzējs lauksaimniekiem un 

lauku uzņēmējiem. 

SIA «LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU 
UN IZGLĪTĪBAS CENTRS» 

Priekule, 26.04.2017 



Augkopība 

+ DARBĪBAS JOMAS 

Lopkopība 

Zivsaimniecība 

Mežsaimniecība 



+ DARBĪBAS JOMAS 

Ekonomika 

Lauku attīstība 

Grāmatvedība Projekti 

Tālākizglītība 



Apmācības «Tu vari vairāk» un  
konkurss «Laukiem būt»  

- nākošās apmācība 2017. gada beigās 



      

Papildus informācija mājas lapās -  www.llkc.lv 

Konsultāciju modelis 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas 

veicināšanai", LAD līguma nr. LAD 251016/V51 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Pasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana 

lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām 

juridiskām vai fiziskās personām, kā arī lauksaimniecības vai 

meža zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem. 

 

MAKSIMĀLAIS ATBALSTA APMĒRS: par konsultācijām, kas 

sniegtas vienam Gala labuma guvējam visā plānošanas 

periodā, ir 1 500 EUR 

 

 

http://www.llkc.lv/


      

«Profesionālās izglītība un prasmju  
apguves pasākumi» (LAD līguma nr. LAD030816/V35) 

 

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos: 
• Lauksaimniecība - 36 mācību tēmas. 
• Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) 

ražošana - 16 mācību tēmas. 
• Mežsaimniecība – 21 mācību tēma. 
• Kooperācija – 3 mācību tēmas. 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti (LLU) īsteno Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums 

Papildus informācija mājas lapās -  www.llkc.lv, www.mc.llu.lv 

APMĀCĪBAS 

http://www.llkc.lv/


Līdz 2018. gada 1.pusgadam Liepājas 

birojā plānotās mācības: 
1. Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu 

dzīvotņu apsaimniekošana (16 stundas) - bezmaksas 

2. Sabiedrības un dzīvnieku veselība (24 akadēmiskās 

stundas) - bezmaksas. 

3. Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā 

ražošana (32 stundas) - bezmaksas. 

4. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, 

mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 

(32 stundas) - ar dalībnieku līdzfinansējumu. 

5. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas 

ražošana (56 stundas) - bezmaksas. 

 
Papildus informācija mājas lapās -  www.llkc.lv, www.mc.llu.lv 

http://www.llkc.lv/


TUVĀKĀ LAIKĀ 

2017. gada 27. aprīlī - KULDĪGA 
 

Izglītojošais seminārs par  

zemeņu audzēšanu 
 

Vieta: Pilsētas laukums 3, Kuldīgas novads 

 
Semināra mērķis: Sniegt zināšanas par zemeņu audzēšanas tehnoloģijām, 

izmaksām un izvērtēt piemērotību, kā papildus pelnošu nozari 

saimniecībā. Praktiski iepazīsimies ar zemeņu stādījumu ierīkošanu, 

kopšanu. Praktiskās nodarbības notiks IK MIGL Dārzi, Laidu pagasts. 

 

Seminārs ir bezmaksas. 

 

Lūgums iepriekš pieteikties pa telefonu 29147935 (Linda) 



28. aprīlī plkst. 11:00 

diskusija par nākošo plānošanas 

periodu. 

GROBIŅĀ – Liepājas rajona partnerības 

telpās (Krasta iela 12, Grobiņa). 

 

9 



Eiropas Komisija aptauja: 

– Kopējās lauksaimniecības politikas 

(KLP) modernizācija un vienkāršošana 
Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy 

(CAP) 

Aptaujas norises laiks: 

– līdz 2. maijam 2017. 

 

Papildus informācija –  

www.laukutikls.lv 
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TUVĀKIE PASĀKUMI - LIEPĀJAS pusē: 

 

• 25. MAIJĀ – Liepājas puses mājražotāju 

tikšanās  

 

o 23. un 29. maijs Eiropas Savienības nozīmes 

zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu 

apsaimniekošana (16 stundas) – bezmaksas 

– NĪCA 

o PIETEIKTIES IEPRIEKŠ. 

o DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS! 

 

Papildus informācija pa  

tālr. 27843096 (Aleksejs) 

 



Šodienas seminārs notiek Valsts Lauku tīkla ietvaros 





INFORMATĪVAIS SEMINĀRS 
PRIEKULĒ 

2017. gada 26. aprīlī 
 

1. Pārtikas veterinārā dienests 
2. Lauku atbalsta dienests 
3. Nodarbinātības valsts aģentūra 
4. Valsts Augu aizsardzības dienests 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs»  2017. gada 16. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2017/8, aktivitāte «Informatīvi izglītojošo semināru 

rīkošana visā Latvijā»  

ATBASTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS 


