
25 gadu pieredze daudzpusīgu un profesionālu konsultāciju un pakalpojumu 
sniegšanā lauku uzņēmējiem visā Latvijā. 

SIA «LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN 
 IZGLĪTĪBAS CENTRS» 

Grāmatvedība Projekti Ekonomika Lauku attīstība 

Augkopība Lopkopība Zivsaimniecība 

Mežsaimniecība 

Apmācības  / Konsultācijas / Tālākizglītība 



SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» 
Liepājas konsultāciju birojs (nodaļa) 

Grāmatvedība 

Ekonomika 

Projekti 

Augkopība 

Adrese: Bāriņu iela 15 (2.stāvs), Liepāja 
Tālr. 63481216, 28665129 

VITA CIELAVA, augkopības konsultante 
Tālr. 26514221 
E-pasts:  vita.cielava@llkc.lv 

Lauku attīstība 

Apmācības  

Konsultācijas  

Lauku attīstības konsultanti novados 
 DAIGA PETRAUSKA (Aizpute , tālr. 20044580)  
 ANDIS CIELAVA (Pāvilosta , tālr. 28359012) 
 IRINA GINTERE (Priekule , tālr. 28310484) 
 INESE FREIBERGA (Vaiņode , tālr. 29196937) 
 AINĀRS SĪKLIS (Nīca, tālr. 28694069) 
 LĪGA JESERE-VOITKĒVIČA (Durbe , tālr. 26263682) 

Uzņēmējdarbības konsultants 
ALEKSEJS KAČANOVS (tālr. 27843096 ) 

Lopkopība 



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



      

Papildus informācija mājas lapās -  www.llkc.lv 

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 
 
 

Konsultāciju modelis 

http://www.llkc.lv/


Bezmaksas izglītojošais seminārs 
2017. gada 6. un 7. novembris  

 
 

“Lauku tūrisma piedāvājuma izveide un pilnveides 
iespējas saimniecībā un uzņēmumā” 

Pirmdien, 2017. gada 6. novembrī plkst. 10:00 (semināra ilgums 6 stundas). 
Norises vieta: Grobiņas novads, Biedrības "Liepājas rajona partnerība" telpas, 
Krasta iela 12, Grobiņa  
Dienas laikā pievērsīsim uzmanību: 
• Tūrisma attīstības tendences un esošā piedāvājuma izvērtējums. Sadarbības 

veidošana ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju (Inta Šoriņa, Liepājas 
reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja). 

• Likumdošanas prasības saistībā ar ēdiena pagatavošanu mājas apstākļos un 
produkcijas degustāciju organizēšanu tūristiem (Pārtikas un veterinārā 
dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes pārstāvis). 

• Lauku tūrisma piedāvājuma veidošanas aspekti: ekskursijas plānošana 
saimniecībā, uzņēmēju sadarbība, praktiskie un pozitīvi piemēri un tūrisma 
piedāvājuma modelēšana (Videga Vītola, LLKC Jelgavas konsultāciju biroja 
uzņēmējdarbības konsultante). 



Bezmaksas izglītojošais seminārs 
2017. gada 6. un 7. novembris  

 
 

“Lauku tūrisma piedāvājuma izveide un pilnveides 
iespējas saimniecībā un uzņēmumā” 

Otrdien, 2017. gada 7. novembrī plkst. 10:00 
Dienas laikā apmeklēsim šādas saimniecības un uzņēmumus:  
• Tūrisma piedāvājums Zanes Gustas ģimenes saimniecībā SIA “Zoovilla” - 

Lavender Villa, Lavender Tasty (Grobiņas novads). 
• Tūrisma piedāvājuma attīstība Ineses Meļķes ģimenes uzņēmumā SIA “SC 

Grand” (Priekules novads). 
• Tūrisma piedāvājuma attīstība Ingutas Mellumas ģimenes saimniecībā ZS 

“Padambji” (Priekules novads). 
  
!!! Apmeklēto vietu skaitu vēl ir iespējams papildināt, ja saimniecība būtu atvērta un 
vēlētos attīstīt savu piedāvājumu.  

 
LŪGUMS IEPRIEKŠ PIETEIKTIES 

Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv) 

mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv


Sadarbībā ar Nīcas domes Pieaugušo izglītības 
centru bezmaksas informatīvais seminārs 

2017. gada 24. novembris  
 
 

“Aktuāla informācija mājražotājiem” 

Piektdien, 2017. gada 24. novembrī 
 
Norises vieta: NĪCA DOMES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS  

 
TĒMAS 
• Likumdošanas prasības pārtikas ražošanai un realizācijai mājas apstākļos 

(mājražošanā). 
• Ar ko jārēķinās uzsākot mājražošanu.  
• Savstarpējās sadarbības veidošanas būtība un pozitīvais piemērs – Grobiņas 

novada mājražotāju un amatnieku biedrība «Grobiņas spēkavots». 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv) 

mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv


Sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību 
bezmaksas informatīvais seminārs 

2017. gada 24. novembris  
 
 

“Aktuāla informācija par efektīvu  digestāta 
pielietojumu lauksaimniecībā” 

Novembra otrā puse. 
 
Norises vieta: PRIEKULE 

 
LEKTORI: 
• Indulis Ieviņš, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību un pētījumu 

saimniecības "Vecauce« vadītājs 
• Svetlana Jarmoļiča, LLKC Dobeles biroja Lauku attīstības konsultante 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
              Irina Gintere (tālr. 28310484) 
              Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096) 



Jaunumi e-pastā >>  

Valsts Lauku Tīkla mājas lapa -  
www.laukutikls.lv 



“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis” abonēšana 

“Lauku Lapa” iznāk reizi mēnesī.  
Abonēšanas indekss – 1163.  

Žurnāls „Latvijas Lopkopis” iznāk reizi mēnesī. 
Abonēšanas indekss – 2044.  


