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Atbalsts daļēji naturālo saimniecī-

bu pārstrukturizēšanai 
 

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”            

2005. gada 1. decembrī tika publicēts 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums par 

iesniegumu pieņemšanas turpināšanu 

2006. gadam Lauku attīstības plāna pasā-

kumam „Atbalsts daļēji naturālo saimnie-

cību pārstrukturizēšanai”. 

Iesniegumi ir jāiesniedz LAD Reģionā-

lajās lauksaimniecības pārvaldēs līdz  

2006. gada 29. decembrim vai līdz              

LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

pieejamā finansējuma izlietojumam, kas 

tiks paziņots ar atsevišķu sludinājumu 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Atgādinām, ka arī turpmāk pieteikumi 

tiks pieņemti un apkopoti visu gadu – uz               

1. martu, 1. jūniju, 1. septembri un 1. de-

cembri. 

Rokasgrāmatu un iesnieguma veidla-

pas atbalsta pretendenti var saņemt                

Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 

vai LAD mājas lapā internetā – 

www.lad.gov.lv. 

Atbalsts investīcijām lauksaimnie-

cības nozarē 
 

Šā gada 24. novembrī laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis” tika publicēti MK 

noteikumi Nr. 870 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2005. gada 25. janvāra noteiku-

mos Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu 

lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķir-

šanas kārtību””, kuri ietver grozījumus arī 

subsīdiju nolikumā “Atbalsts investīcijām 

lauksaimniecības nozarē”. Grozījumi stā-

jās spēkā ar 2005. gada 25. novembri. 

Saskaņā ar šiem grozījumiem kopējā 

investīcijām paredzētā atbalsta summa ir 

palielinājusies par 1,2 miljoniem latu (no 

3,58 uz 4,79 miljoniem latu). 

Grozījumi nosaka, ka atbalsts turpmāk 

tiks piešķirts par plašāku lauksaimniecī-

bas produktu ražošanā izmantojamās teh-

nikas klāstu – kopumā šim mērķim ir pie-

šķirti 914 498 lati. Atbalstu var saņemt 

par tehniku, kura ir iegādāta, sākot ar 

2005. gada 17. maiju. Šo finansējumu ir 

paredzēts sadalīt pa reģioniem propor-

cionāli to lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes platībai. Samaksu un darījumu ap-

liecinošos dokumentus par šiem pirku-

miem var iesniegt līdz reģionam paredzē-

tās subsīdiju summas izlietojumam, bet ne 

vēlāk kā līdz 2005. gada 16. decembrim. 

VALSTS SUBSĪDIJAS 

Saskaņā ar grozījumiem līdz 2005. ga-

da 1. decembrim 

 lauksaimniecības pakalpojumu koope-

ratīvi, kas nodarbojas ar gaļas pirmap-

strādi, Lauku atbalsta dienestā (LAD) 

varēja iesniegt darījumu apliecinošo 

dokumentu kopijas par mobilās kautu-

ves iegādi; 

 tie investīciju atbalsta pretendenti, kas 

finansējumu ir pieprasījuši būvniecī-

bai, kā arī būvju rekonstrukcijai vai 

renovācijai, varēja noslēgt līgumu ar 

LAD par celtniecības darbu veikšanas 

termiņa pagarinājumu līdz 2006. gada 

1. maijam. 

http://www.lad.gov.lv
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GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 

Attaisnojuma dokumenti 

Par preču pārdošanu vai pakalpojumu snieg-

šanu izrakstīta preču pavadzīme-rēķins vai 

vienkāršs rēķins neapliecina to, ka par da-

rījumu ir veikta samaksa. Preču pavadzī-

me-rēķins tikai apliecina, ka prece ir piegā-

dāta. Savukārt, rēķins par pakalpojumu vai 

darbu pieņemšanas-nodošanas akts apliecina 

tikai to, ka pakalpojums ir sniegts. 

Tātad ir vēl kādi attaisnojuma dokumentu 

veidi, kas apliecina samaksu par veiktajiem 

darījumiem. Visplašāk kā skaidrā naudā 

veiktu samaksu apliecinošu dokumentu iz-

manto kases aparāta čeku. Bet ne vienmēr ir 

lietderīgi iegādāties kases aparātu (piemē-

ram, ja samaksu par preci vai pakalpojumu 

saņem ārpus savas pastāvīgās darba vietas 

vai arī skaidrā naudā tiek veikti tikai daži 

darījumi mēnesī). Šādā gadījumā par samak-

su apliecinošu dokumentu var izmantot 

Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) 

reģistrētu darījumu apliecinošu kvīti 

(turpmāk – reģistrēta kvīts). 

Reģistrēto kvīšu izmantošana ir atļauta sa-

skaņā ar Ministru kabineta 2003. gada             

1. jūlija noteikumiem Nr. 361 “Noteikumi 

par nodokļu un citu maksājumu reģistrēša-

nas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām”. 
 

Kas drīkst strādāt bez kases aparāta? 

Bez kases aparāta drīkst strādāt nodokļu 

maksātāji 

 kuri saimniecisko darbību veic un samak-

su par veiktajiem darījumiem saņem ārpus 

savas pastāvīgās darba vietas; 

 kuriem ir noteikti īpaši attaisnojuma do-

kumentu veidi (piemēram, vilciena vai 

autobusa biļetes); 

 kuru saimnieciskajā darbībā kases aparātu 

lietošana nav lietderīga vai nav noteikta 

kā obligāta. 
 

Kas drīkst izsniegt reģistrētu kvīti? 

Personas, kuras drīkst strādāt bez kases apa-

rātiem, ir noteiktas ar VID 2004. gada           

28. janvāra rīkojumu Nr. 150 “Par atbrīvoša-

nu no kases aparātu, kases sistēmu, speciali-

zēto ierīču un iekārtu lietošanas”. 

Saskaņā ar VID rīkojumu Nr. 150 (redakcijā, 

kas ir spēkā 2005. gada 1. decembrī) par 

skaidrā naudā saņemto samaksu reģistrētu 

kvīti drīkst izsniegt: 

 zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī 

zemnieki un zvejnieki, kuri veic saimnie-

cisko darbību saskaņā ar likumu "Par indi-

viduālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka 

vai zvejnieka saimniecību un individuālo 

darbu" un pārdod pašu ražoto vai iegūto 

produkciju (VID rīkojuma Nr. 150                     

3.6. punkts); 

 zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī 

zemnieki un zvejnieki, kuri veic saimnie-

cisko darbību saskaņā ar likumu "Par indi-

viduālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka 

vai zvejnieka saimniecību un individuālo 

darbu" un sniedz citām personām ar lauk-

saimniecības vai zivsaimniecības nozari 

saistītus pakalpojumus (3.7. punkts); 

 juridiskās un fiziskās personas, kuras ārpus 

pastāvīgās darbības vietas sniedz pakalpo-

jumus un samaksu par tiem saņem pakalpo-

juma sniegšanas vietā (3.2. punkts); 

 juridiskās un fiziskās personas, kuras, no-

formējot preču pavadzīmi-rēķinu, realizē 

pašu ražotu produkciju no ražotnes vai pie-

gādā to pircējiem uz vietas (3.3. punkts); 

 juridiskās personas un fiziskās personas, 

kuras sniedz pakalpojumus pastāvīgajā dar-

bības vietā, ja to skaidrās naudas ieņēmumi 

mēnesī kopā nepārsniedz 10 minimālās 

mēneša darba algas. Ja skaidrās naudas ie-

ņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas 

pārsniedz 10 minimālās mēneša darba al-

gas, nākamā mēneša laikā tām ir jānodroši-

na kases aparāta lietošanas uzsākšana                

(3.5. punkts); 

 citas personas saskaņā ar VID rīkojuma    

Nr. 150 3. punktu. 
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Nodokļu maksātāji, kas kvīti izsniedz tikai 

tiem pircējiem, kuri to prasa, dienas laikā 

saņemtos ieņēmumus savā grāmatvedība re-

ģistrē, izrakstot vienu kases ieņēmumu orderi 

par visu iekasēto summu. 

 

Kas ir jāraksta reģistrētā kvītī? 

Reģistrētai kvītij obligāti ir šādi rekvizīti: 

 kvīts izrakstīšanas datums, mēnesi rakstot 

vārdiem (piemēram, 2005. gada 2. decem-

bris, nevis 02.12.2005.); 

 preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzē-

ja nosaukums (fiziskai personai – vārds 

un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrā-

cijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamai personai – VID piešķirtais ar 

pievienotās vērtības nodokli apliekamās 

personas numurs) un juridiskā adrese 

(fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta); 

 preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja 

nosaukums (fiziskai personai – vārds un 

uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas 

kods (ar pievienotās vērtības nodokli ap-

liekamai personai – Valsts ieņēmumu die-

nesta piešķirtais ar pievienotās vērtības 

nodokli apliekamās personas numurs) un 

juridiskā adrese (fiziskai personai – dekla-

rētā dzīvesvieta). Ja fiziskā persona ne-

veic saimniecisko darbību, deklarēto adre-

si norāda pēc tās pieprasījuma. Tātad, ja 

pircējs ir persona, kurai kvīts nav nepie-

ciešama kā attaisnojuma dokuments, tajā 

var norādīt tikai vārdu un uzvārdu; 

 pārdotās preces nosaukums, daudzums, 

cena un vērtība vai sniegtā pakalpojuma 

veids, apjoms, cena un vērtība; 

 piešķirtās atlaides, ja tādas ir; 

 pievienotās vērtības nodokļa likme un 

summa – ja kvīts izrakstītājs ir ar PVN 

apliekama persona. Jāņem vērā, ka perso-

nas, kas nav ar PVN apliekamas, pārdo-

dot preces vai sniedzot pakalpojumus,          

attaisnojuma dokumentos PVN norādīt 

nedrīkst; 

 darījuma kopējā summa (cipariem un vār-

diem); 

 par darījumu atbildīgo personu paraksti 

(tas nozīmē, ka jāparakstās gan pircējam, 

gan pārdevējam); 

VID rīkojums nosaka arī personas, kuras 

drīkst strādāt bez kases aparāta, reģistrētu 

kvīti izsniedzot tikai pēc pircēja pieprasīju-

ma. Tās ir 

 juridiskās un fiziskās personas – par gada-

tirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās 

pārdotajām rūpnieciski ražotajām pārtikas 

un nepārtikas precēm (izņemot alkoholis-

kos dzērienus, tajā skaitā alu un tabakas 

izstrādājumus) (4.2. punkts); 

 zemnieku un zvejnieku saimniecības, in-

dividuālie uzņēmumi, kā arī zemnieki, 

zvejnieki un citas fiziskās personas, kas 

veic saimniecisko darbību par gadatirgos 

un izbraukuma tirdzniecības vietās pārdo-

to pašu ražoto un iegūto produkciju        

(4.3. punkts); 

 individuālie uzņēmumi un fiziskās perso-

nas, kas veic saimniecisko darbību, ja tās 

nav ar pievienotās vērtības nodokli aplie-

kamās personas – par tirgos pārdotām pa-

šu izgatavotām nepārtikas precēm, lietiš-

ķās mākslas un daiļamatniecības izstrādā-

jumiem (izņemot priekšmetus un izstrādā-

jumus no dārgmetāla) (4.4. punkts); 

 zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā 

arī fiziskās personas (izņemot indivi-

duālos komersantus), kas veic saimniecis-

ko darbību, ja tās nav ar pievienotās vērtī-

bas nodokli apliekamas personas – par 

tirgos pārdoto pašu audzēto, iegūto vai 

ražoto produkciju (4.5. punkts); 

 juridiskās un fiziskās personas, kas veic 

saimniecisko darbību – par ielu tirdznie-

cības vietās pārdotajām šādām precēm 

(4.6. punkts): 

1) pašu izgatavotiem mākslas priekš-

metiem, lietišķās mākslas un daiļ-

amatniecības izstrādājumiem; 

2) pašu audzētiem ziediem; 

3) pašu izaudzētiem dārzeņiem, aug-

ļiem, ogām, stādiem un dēstiem; 

4) savvaļas augiem, ogām, sēnēm un 

riekstiem, ievērojot Meža likumu; 

5) kvasu no cisternām (mucām), sal-

dējumu, bezalkoholiskiem dzērie-

niem un uzkodām no speciālām 

iekārtām; 

6) preses izdevumiem. 
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 cita papildu informācija (piem., kvīšu 

grāmatiņās ir atrodama aile, kurā jānorā-

da VID rīkojuma punkts, uz kuru pama-

tojoties, netiek izmantots kases aparāts). 
 

Kur var iegādāties kvīšu grāmatiņas? 

Reģistrētās kvītis parasti ir sabrošētas grā-

matiņās, kuras var iegādāties jebkurā tirdz-

niecības vietā, kur pārdod veidlapas. Parasti 

šādās kvīšu grāmatiņās ir 25 kvītis.  

Kvīšu grāmatiņas var arī iespiest tipogrāfijā 

individuāli. Šādā gadījumā atsevišķus rekvi-

zītus (piemēram, savu nosaukumu, reģistrā-

cijas numuru un adresi) var iespiest uzreiz, 

lai tie vienmēr nav jāraksta ar roku.  

Pēc kvīšu iegādes tās ir jāpiereģistrē VID 

nodaļā, kurā nodokļu maksātājs ir reģistrē-

jies. 

Uz kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu infor-

māciju: 

 nodokļu maksātāja nosaukumu (fiziskai 

personai – vārdu un uzvārdu), nodokļu 

maksātāja reģistrācijas kodu (ar pievieno-

tās vērtības nodokli apliekamai                

personai – VID piešķirto ar pievienotās 

vērtības nodokli apliekamās personas nu-

muru) un juridisko adresi (fiziskai perso-

nai – deklarēto dzīvesvietu); 

 kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaitu, sēriju 

un numuru (no – līdz); 

 tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās 

iestādes nosaukumu, kurā kvīšu grāmati-

ņa reģistrēta, un kvīšu grāmatiņas reģis-

trācijas datumu. Kvīšu grāmatiņas reģis-

trāciju atbildīgā amatpersona apliecina ar 

parakstu un zīmogu. 

 

Cik eksemplāros ir jāizraksta reģistrē-

tās kvītis? 
Reģistrētās kvītis aizpilda trijos eksemplā-

ros – pirmais eksemplārs tiek izsniegts pir-

cējam, otro eksemplāru pārdevējs pievieno 

saviem grāmatvedības dokumentiem, bet 

trešo eksemplāru atstāj grāmatiņā. Visbiežāk 

kvīšu grāmatiņās kvītis ir paškopējošās, tas 

nozīmē, ka aizpildot vienu kvīts eksemplāru, 

tiek aizpildīti arī divi atlikušie. 

 

Kas ir jādara ar kvīšu grāmatiņu, ja vis-

as kvītis ir izrakstītas? 

Izmantoto kvīšu grāmatiņu nedrīkst iznīci-

nāt, tā ir jāglabā piecus gadus. 

 

Vai par izlietotajām kvītīm ir jāsastāda 

atskaites? 

Par izlietotajām kvītīm atskaite ir jāsagatavo 

un jāiesniedz VID reizi ceturksnī – līdz ce-

turksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Pie-

mēram, par 2005. gada 4. ceturksni atskaite 

par izlietotajām kvītīm ir jāiesniedz līdz 

2006. gada 15. janvārim. Atskaites veidlapa 

ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2003. ga-

da 1. jūlija noteikumiem Nr. 361 “Noteikumi 

par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektroniskajām ierīcēm un iekārtām” un at-

rodama šo noteikumu 1. pielikumā. 

Atskaite jāiesniedz arī tad, ja kvīšu grāmati-

ņa ir reģistrēta, bet attiecīgajā ceturksnī ne-

viena kvīts nav izlietota. 

Ja ceturkšņa laikā reģistrētā kvīšu grāmatiņa 

ir izlietota un nepieciešams reģistrēt jaunu 

grāmatiņu, tad jāņem vērā, ka VID jaunu 

kvīšu grāmatiņu nereģistrēs, ja nebūs ie-

sniegta atskaite par iepriekš reģistrēto kvīšu 

grāmatiņu izlietojumu. 

 

Kā rīkoties, ja kvīts ir aizpildīta nepa-

reizi? 

Ja, aizpildot kvīti, ir pieļauta kāda kļūda, tad 

to var labot, pārsvītrojot iepriekšējo tekstu 

un norādot, kas, kad un kāpēc ir izdarījis la-

bojumus. Persona, kura izdara labojumus, tos 

apliecina ar parakstu uz visiem kvīts ek-

semplāriem. 

Ja nepieciešami vairāki labojumi, tad kvīti 

var anulēt. Anulē visus trīs eksemplārus un 

uz anulētajām kvītīm izdara atzīmi “anulēts”, 

norāda pamatojumu (kas, kad un kāpēc anu-

lējis) un apliecina to ar parakstu. Visiem 

anulētās kvīts eksemplāriem ir jāatrodas pie 

kvīšu izrakstītāja. 
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Ar laiku arī konvencionālie ražotāji būs 

spiesti pievērsties šī jautājuma risināšanai, 

jo mēslojuma cenas aug ļoti strauji un, ja 

tās turpinās kāpt, zemniekam būs ekono-

miski izdevīgi izmantot visus saimniecībā 

pieejamos barības vielu avotus. 
 

Pētījumos noskaidrots, ka viena tonna kūts-

mēslu satur 5–10 kg slāpekļa. Tātad no vie-

nas govs ziemas periodā var iegūt 10–           

15 tonnas kūtsmēslu, kas satur 50–100 kg 

slāpekļa. Tā ir normāla slāpekļa deva vienu 

hektāru lielai kultūraugu platībai. Slāpeklis 

viegli izskalojas un ar nokrišņu ūdeņiem 

ātri var nokļūt dažādās ūdenstilpnēs. Lēts 

un praktisks risinājums slāpekļa zudumu 

novēršanai ir kūtsmēslu krāvumu veidoša-

na. Uz zemes noklāj 0,70–1,50 m biezu kār-

tu ar salmiem vai sienu, kam virsū sakrauj 

kūtsmēslus. Lai ierobežotu kūtsmēslu sma-

kas izplatīšanos, krāvumu nosedz ar sal-

miem vai skaidām. 

AUGKOPĪBA 

Kūtsmēslu apsaimniekošana 

Pašlaik zemniekiem lielas rūpes sagādā 

kūtsmēslu krātuves – to nav vai arī tās ir 

nolietojušās un nedarbojas, tāpēc ir jāsāk 

domāt par šī jautājuma risināšanu. Protams, 

ka vieglākais, bet ne lētākais variants, būtu 

uzbūvēt jaunu un modernu krātuvi. Bet šā-

dai būvei ir nepieciešami ievērojami finan-

su līdzekļi, kuru piesaistīšana daudziem 

zemniekiem ir sarežģīta, jo viņi ir parādā 

bankām un vēl viena kredīta ņemšana ir 

liels risks.  
 

Taču krātuve ir vajadzīga, galvenokārt tā-

pēc, lai ietaupītu slāpekli un fosforu, kuru 

trūkums visbiežāk ir jūtams tieši bioloģis-

kajās saimniecībās, tāpēc ražas ir niecīgas 

un iegūtā produkcija nespēj konkurēt tirgū 

ar konvencionāli saražotajiem produktiem. 

Lai novērstu slāpekļa un fosfora deficītu 

augsnē, būtu ieteicams pilnībā izmantot vis-

a veida organisko mēslojumu – ne tikai 

kūtsmēslus, bet arī kompostus, pelnus, kaļ-

ķus un citus mēslošanas līdzekļus. 
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Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas  

“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un 

pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto perso-

nu profesionālās iemaņas un kompetenci” 

PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2004” KURSU PROGRAMMA  

FEBRUĀRIM UN MARTAM 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

un tā filiāles, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības virzī-

bas un garantiju fonda finansējumu, organizē bezmak-

sas kursus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.  

Informāciju par precīzu kursu norises laiku 

var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

1.
Bioloģiskās lauksaimniecības metodes 

/ 85 st.
4070624

Limbaži , Jūras iela 58, Limbažu 

LKB

2.

Kursi fiziskām personām, kuras veic 

Ciltsdarba likumā noteiktos 

uzdevumus dzīvnieku ganāmpulkos 

Latvijā / 42 st.

3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas Lauku 

Konsultāciju un izglītības 

centrs", Rīgas iela 34

5122579
Aizkraukle, Aizkraukles LKB, 

Lāčplēša 2a

3833480 Saldus, Kuldīgas iela 69

4.

Lauksaimniecības produkcijas 

ražošana īpaši aizsargājamās 

teritorijās / 28 st.

5122579
Aizkraukle, Aizkraukles LKB, 

Lāčplēša 2a

5207070 Jēkabpils, Brīvības iela 2b

5681105 Krāslava, Skolas 9

3323519
Kuldīga, Pilsētas laukums 2, 

1.stāva mācību klase

3927211 Bauskā, Uzvaras iela 1

4473852 Gulbene, Ābeļu 2

5207070 Jēkabpils, Bebru 108

5681105 Krāslava, Skolas 9

3122731 Tukums, Pils iela 11

3628565 Ventspils, Kuldīgas iela 25

7.

Pārtikas kvalitātes un nekaitīguma 

(iekļauj pārtikas nekaitīguma sistēmas 

HACCP) un dzīvnieku labturības 

nodrošināšana) / 35 st.

3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 

centrs", Rīgas iela 34

8.
Lauku ekonomikas dažādošana / 

lauku tūrisms / 75 st.
3481216

Liepāja, Graudu 23, Liepājas 

rajona padomes zāle

9.
Lauku ekonomikas dažādošana / Sēņu 

audzēšana, biškopība / 75 st.
4807688 Madona, Poruka iela 2

Lauksaimniecība

februāris marts

3.

Labas lauksaimniecības prakses 

prasības un ieviešana / Rīcību 

programma (Nitrātu direktīva) / 28 st.

6.
Mācību kurss lauksaimniekiem augu 

aizsardzībā / 30 st.

5.
Lopkopība/augkopība; apakštēma: 

Lopkopība / 56 st.

Īstenošanas vietaNr. Apmācību kursu tēma
Kontakt- 

tālrunis
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Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 

 

5422332 Daugavpils, Sēlijas iela 25

5681498 Krāslava, Skolas 9

2.
Uzņēmēju motivācija un stimulēšana / 

60 st.
3050555 Jelgava, Dobeles iela 43

5681498 Krāslava, Skolas 9

3323519
Kuldīga, Pilsētas laukums 2, 

1.stāva mācību klase

4022077
Limbaži , Jūras iela 58, Limbažu 

lauku konsultāciju birojā

5707200 Ludza, Tirgus 22

5022792 Ogre, Brīvības iela 15

5207070 Jēkabpils, Bebru 108

3323519
Kuldīga, Pilsētas laukums 2, 

1.stāva mācību klase

5022792 Ogre, Brīvības iela 15

3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 

centrs", Rīgas iela 34

3122731 Tukums, Pils iela 11

5.
Uzņēmumu stratēģiskā vadība / vīzija 

/ misija / 24 st.
5022792 Ogre, Brīvības iela 15

3427737
Liepāja, Graudu 23, Liepājas 

rajona padomes zāle

4807688 Madona, Poruka iela 2

7. Tirgus izpēte / 24 st. 4122048 Cēsis, Bērzaines iela 5

8. Muita / 16 st. 3050220

Ozolnieki, SIA "Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 

centrs", Rīgas iela 34

4307012 Alūksne, Dārza 11

5681498 Krāslava, Skolas 9

5022792 Ogre, Brīvības iela 15

5422332 Daugavpils, Sēlijas iela 25

4807688 Madona, Poruka iela 2

februāris marts

Mežsaimniecība

4.
Projektu vadība / pārmaiņu vadība / 

24 st.

6. Mārketinga vadība / 16 st.

1.
Grāmatvedība un finanses vadītājam / 

24 st.

februāris marts
Kontakt- 

tālrunis

Uzņēmējdarbība

Nr. Apmācību kursu tēma Īstenošanas vieta

1.
Meža produktu izmantošana 

uzņēmējdarbības dažādošanā / 30 st.

2.

Privātmežu apsaimniekošana (mežu 

resursu ilgtspējīga apsaimniekošana) / 

90 st.

3. Uzņēmuma vadības plānošana / 24 st.

Nr. Apmācību kursu tēma
Kontakt- 

tālrunis
Īstenošanas vieta


