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

SIA «LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN
IZGLĪTĪBAS CENTRS» - 26 REĢIONOS VISA LATVIJĀ

Grāmatvedība ProjektiEkonomika Lauku attīstība

Augkopība Lopkopība Zivsaimniecība

Mežsaimniecība

Apmācības / Konsultācijas / Tālākizglītība



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

Grāmatvedība
Ekonomika

Projekti

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

Lauku attīstība

Apmācības
Statistika 

Konsultācijas 

Lauku attīstības konsultanti novados
DAIGA PETRAUSKA (Aizpute , tālr. 20044580) 
ANDIS CIELAVA (Pāvilosta , tālr. 28359012)
IRINA GINTERE (Priekule , tālr. 28310484)
INESE FREIBERGA (Vaiņode, tālr. )
AINARS SĪKLIS (Nīca, tālr. 28694069)
AIVA KASPAROVIČA (Durbe , tālr. 26263682)

Vadītājs, uzņēmējdarbības konsultants
ALEKSEJS KAČANOVS (tālr. 27843096 )

Lopkopība AINARS SĪKLIS (Nīca, tālr. 28694069)





VALSTS LAUKU TĪKLA pasākumi

• Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai – apmācība / konkurss LAUKIEM 
BŪT



LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

APMĀCĪBAS



LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

APMĀCĪBAS
Galvenās apmācību tēmas:

& Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā).

& Vides prasības integrētā lauksaimniecībā.

& Augu mēslošanas plānošana.

& Kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā.

& Augsnes apstrāde integrētajā lauksaimniecībā.

& Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai.

& Integrētās augu aizsardzības plānošana, augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana.

& Sēklu morfoloģija.

& Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana.

& Augu maiņa, augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā, šķirņu izvēles 

nosacījumi.

& Augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai.

& Augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā.

& Augu aizsardzības līdzekļu lietošana integrētajā lauksaimniecībā.

& Šķirņu izvēle.



LAUKU ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMA



LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Saimniecību 
apmeklējumi

2019. gada 26. aprīlī

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu 
ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas 

ražošanā (piena lopkopības saimniecības, dažādu slaukšanas 
robotu izmantošana).

Līdzmaksājums ir 25,00 eiro (t.sk. PVN). 

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam pieteikties laikus.



# PLĀNOTS
• M.Narvils (maija sākums).

• Optimālu augšanas faktoru
nodrošināšana siltumnīcās.

• Siltumnīcu dezinfekcija un augsnes 
atveseļošana.

Augkopība
7. maijs

Nīcas kultūras
nams



LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

APMĀCĪBAS

EIROPAS SAVIENĪBAS 
NOZĪMES ZĀLĀJU 

BIOTOPU VAI SUGU 
DZĪVOTŅU 

APSAIMNIEKOŠANU

2019. gada 16. un 17. maijā



# PLĀNOTS

• Aktualitātēm mājputnu un 
zaķveidīgo audzēšanā. PVD

Lopkopība

(21. maijā)

DURBĒ

• Reģionālās diskusijas par 
kopējo lauksaimniecības 
politiku pēc 2020. gada

Diskusija



# SĒJĒJS 2019  

Nominācijas:

•Gada lauku saimniecība

•Gada uzņēmums pārtikas ražošanā

•Ģimene lauku sētā

•Jaunais veiksmīgais zemnieks

•Gada veiksmīgākā kopdarbība

•Bioloģiskā lauku saimniecība

•Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā

Pieteikumu iesniegšana 

līdz 2019. gada 31. maijam.



# LIELAIS LOMS 2019

Nominācijas:
•Gada uzņēmums jūras zvejniecībā
•Gada uzņēmums jūras piekrastes un 

iekšējo ūdeņu zvejniecībā

•Gada uzņēmums akvakultūrā
•Gada uzņēmums zivju apstrādē
•Ieguldījums zivsaimniecības un 
ūdeņu apsaimniekošanas 
popularizēšanā
•Jauns un daudzsološs nozarē
•Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā

Pieteikuma termiņš 2019.gada 31.maijs



# IE-PLĀNO

Kurzemes novada
garša pie Nabas ezera

29. 
jūnijs

Sadarbībā ar Makšķerēšanas festivālu ģimenēm (partneris Makšķerēšanas karte)

Ikgadējs pasākums, kura mēķis ir atrast un atrādīt gada
labākos vietējās produkcijas ražotājus, mājražotājus

un pavārus, veicināt to noietu.
Parādīt, ka Latvijas novadi ir mūsdienīgi gan

piedāvājumā, gan domāšanā.





# PLĀNOTS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 

LAD011018/P43

Dānijas Herefordu asociācija par izstādi un Herefordu demonstrējumiem 

4.jūlijā, ka būsim gaidīti. (www.landsskuet.dk)

Tieši tāpat arī liellopu ēdināšanas konsultants Jens Ole Christiansen

atbildēja, ka 6 saimniecības (piena un gaļas liellopu) Jetlandes vidusdaļa un 

ziemeļdaļā mums noteikti parādīs (Vensyssel, Salling and Middle Jutland).

Pašlaik viņš ir stipri aizņemts, bet aprīļa beigās saliksim pilnīgi precīzas 

saimniecības.

Lopkopības nozares efektivitātes 
palielināšana - dažādu dzīvnieku 
ganāmpulka pārvaldības pieredze, 
ekonomiska apsaimniekošana un 
profilaktiskie pasākumi (piena un gaļas 
lopkopības saimniecības).

Jūlija 
sākums

http://www.landsskuet.dk/


# PLĀNOTS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 

LAD011018/P43

Pieredzes apmaiņas brauciens
biteniekiem uz Latgales pusi

Jūlija 
vidus



# PLĀNOTS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 

LAD011018/P43

Pieredzes apmaiņas brauciens
augkopībā + Septembris



# PLĀNOTS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 

LAD011018/P43

Apmācības augļkopībā + Novembris



Biznesa mentoru tīkls
• Kopīgi pasākumi, kontaktu veidošana, 

tīklošanās, savstarpēja bagātināšanās

• Vienota interneta platforma business-
support.lv

• Apmācības par interesējošām tēmām



APMĀCĪBAS

• GLOBAL G.A.P. - pasaules standarts, kas apliecina pārtikas
nekaitīguma un ilgtspējas



KONSULTĀCIJU PROJEKTS

LAD Līg.nr. LAD 251016/V51

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA



Gada ienāk.> 15 000

Iespēja saimniecības attīstībai un papildus zināšanu ieguvei!





Lopkopība AINARS SĪKLIS (tālr. 28694069)





Piemēram, biznesa, finanšu plānu izstrāde, ALTUM 
pieteikumu sagatavošana.

Ekonomika

IVETA 
VĪDERSONE
(tālr. 
28665129)



# Informatīvie semināri - VLT

Programmā:
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra plānotie 

pasākumi, apmācības, konsultācijas un dažādas citas 
aktualitātes.

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” aktualitātes un 
piedāvātās iespējas lauku uzņēmējdarbības un zivsaimniecības 
attīstībai.

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes saistībā ar platību 
maksājumiem un plānotiem projektu un investīciju 
pasākumiem.







Aktula informacija

www.llkc.lv

www.laukutikls.lv 

Facebook: 
www.facebook.com/LLKCLiepaja/



# IE-PLĀNO

Reņģu svētki
Jūrmalciemā

27. aprīlis


