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Atbalsts lauku saimniecību 

modernizācijai un jaunu uzņēmumu 

radīšanai un attīstībai 2007. gadā 

 
Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007.–2013. gadam (LAP) projektu un citiem 

dokumentiem tiek paredzēta atbalsta saņemšana 

lauku attīstības atbalsta pasākumiem no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 

piešķirot finansējumu no ES un Latvijas valsts 

finanšu līdzekļiem. 

 

Kur meklēt informāciju? 

Lai gan LAP saskaņošana ar Eiropas Komisiju ir 

tikai tagad sākusies (ZM prognozē, ka apstiprināšana 

varētu notikt 2007. gada beigās), tomēr šā gada  

6. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 314 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā”, kas nosaka kārtību, kādā valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai piešķir 

šādiem pasākumiem: 

 “Lauku saimniecību modernizācija”; 

 “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. 
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Šie MK noteikumi atrodami Zemkopības 

ministrijas (ZM) mājaslapā www.zm.gov.lv, kā arī 

kopā ar pieteikuma veidlapām ievietoti Lauku 

atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv 

sadaļā ES atbalsts. Turklāt jāņem vērā, ka vairs 

nebūs projektu vadlīnijas kā tas bija iepriekšējā 

periodā, bet gan LAD sagatavoti metodiskie 

norādījumi projektu pieteikumu aizpildīšanai, kas 

arī atrodami LAD mājaslapā. 

 

Kad sāks pieņemt projektu pieteikumus? 

Zemkopības ministrija informēja, ka no 2007. gada 

1. septembra sāks pieņemt pirmos pieteikumus 

šiem pasākumiem (pirmā kārta), pieteikšanās ilgs 

vienu mēnesi (t.i. līdz 30. septembrim). Pēc 

pašreizējās informācijas ZM mājas lapā, kopējais 

pirmās kārtas finansējums lauku saimniecību 

modernizācijai paredzēts 32 miljonu latu apmērā. 

Savukārt uzņēmumu radīšanā un attīstībā pirmās 

kārtas projektiem plānots ieguldīt kopumā  

6,3 miljonus latu. Otrā projektu pieteikumu kārta 

tiek plānota 2008. gada janvārī. Iespējamie 

pieteikšanās kārtu datumi un finansējums attēlots 

grafikā: 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

Avots: ZM mājaslapa 

Jāņem vērā, ka, iesniedzot pieteikumu septembrī, 

projekta realizēšanu varēs sākt tikai nākošā gada 

pavasarī pēc projektu apstiprināšanas LAD. 

Oficiāli par pieteikšanās sākumu, termiņu un 

pieejamajiem finanšu līdzekļiem konkrētajā kārtā tiks 

paziņots ar sludinājumu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”. Plašāka informācija par pieteikšanās 

termiņiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem 

„Lauku Lapā” tiks ievietota pēc oficiālās pieteikšanās 

izsludināšanas – augustā. 

 
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā 

pēc ZM informācijas 
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d)  līdz likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav 

nostiprinātas zemesgrāmatā, bet ir pieņemts 

lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, 

maksātājs ir tiesīgs veikt zemes kadastrālo 

uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, bet šī 

iemērīšana nav veikta. 
 

Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas 

personas īpašumā iegūts pēc likuma „Par IIN” 

grozījumu spēkā stāšanās dienas 

Likuma „Par IIN” 8. pants nosaka gada apliekamā 

ienākuma avotus un panta trešā daļa ir papildināta ar 

jaunu, vienpadsmito punktu, kas nosaka, ka pie 

pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir 

jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti arī ienākumi no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja likuma 9. pantā 

nav noteikts citādi. Saskaņā ar likuma „Par IIN”  

9. panta pirmās daļas 19.1 punktu ar nodokli netiek 

aplikts ienākums no tāda nekustamā īpašuma 

atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad 

attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemes-

grāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz div-

padsmit mēnešus līdz atsavinā-

šanas līguma noslēgšanas brīdim 

ir personas deklarētā dzīvesvieta 

(kas nav deklarēta kā maksātāja 

papildu adrese). 

Ja tiek atsavināta nekustamā 

īpašuma daļa, kas neietver 

dzīvojamo ēku, bet nekustamais 

īpašums personas īpašumā (no 

dienas, kad attiecīgais nekusta-

mais īpašums reģistrēts zemes-

grāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem 

un vismaz divpadsmit mēnešus 

līdz atsavināšanas līguma 

noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta 

(kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese), 

ienākums no šīs nekustamā īpašuma daļas 

atsavināšanas ir apliekams ar nodokli, izņemot 

likuma „Par IIN” 11.7 pantā noteiktos gadījumus.  

11.7 panta trešā daļa nosaka, ka ar nodokli neapliek 

ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, 

kurš pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, 

un ir izpildīti abi turpmākie nosacījumi: 

1) īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavi-

nāšanas rezultātā iegūst persona, kura 

Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsa-

biedrība vai zemnieku saimniecība vai Valsts 

ieņēmumu dienestā – kā saimnieciskās darbības 

veicēja; 

2)   vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim 

pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no 

šīs panta daļas 1. punktā minētās personas 

saimnieciskās darbības ieņēmumiem veido 

ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī 

šī persona no Eiropas Lauksaimniecības virzības 

un garantiju fonda saņem atbalstu kā jaunais 

lauksaimnieks. 

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” 
 

No 2007. gada 12. jūnija stājās spēkā vairāki grozījumi 

likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk 

arī – „Par IIN”). 
 

Jauna kārtība, nosakot apliekamo ienākumu no 

nekustamā īpašuma (NĪ) atsavināšanas 
Likumā „Par IIN” izdarītie grozījumi maina kārtību, 

kādā piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos. Iepriekš 

likuma normas noteica nodokļa aprēķināšanas kārtību 

tikai nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, bet, 

izdarot izmaiņas, termins „pārdošana” ir aizstāts ar 

terminu „atsavināšana”, kas ietver pārdošanu, maiņu, 

dāvināšanu un līdzīgus darījumus, kuru rezultātā 

vienas personas īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu pāriet citai personai. 

Normu, kura piemērojama, nosakot apliekamo 

ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, 

nosaka atkarībā no tā, kurā brīdī persona, kas NĪ 

atsavina, šo objektu ir ieguvusi 

īpašumā. Jaunās likuma normas ir 

piemērojamas tikai tam nekusta-

majam īpašumam, kas iegādāts pēc 

likuma grozījumu spēkā stāšanās, 

t.i., no 2007. gada 12. jūnija. 
 

Ja tiek atsavināts nekustamais 

īpašums, kas ir personas īpašumā 

likuma „Par IIN” grozījumu 

spēkā stāšanās dienā 

Ja tiek atsavināts nekustamais 

īpašuma, kas bijis personas 

īpašumā 2007. gada 12. jūnijā, 

piemērojama kārtība, kāda bija pirms šo grozījumu 

izdarīšanas, t.i., ar nodokli šis darījums tiek aplikts 

tikai tad, ja atsavina NĪ, kas ir bijis personas īpašumā 

mazāk par 12 mēnešiem. Saskaņā ar likuma „Par IIN” 

Pārejas noteikumiem likuma 9. panta pirmās daļas  

19. punkta „c” apakšpunkta norma piemērojama līdz 

2010. gada 1. jūlijam, ja pastāv vismaz viens no 

šādiem nosacījumiem: 

 a) īpašuma tiesības uz maksātājam piederošo 

nekustamo īpašumu līdz likuma grozījumu spēkā 

stāšanās dienai ir nostiprinātas zemesgrāmatā; 

b) īpašuma tiesības uz maksātājam piederošo 

nekustamo īpašumu līdz likuma grozījumu spēkā 

stāšanās dienai nav nostiprinātas zemesgrāmatā, 

bet tiek nostiprinātas zemesgrāmatā līdz  

2008. gada 31. decembrim; 

c) līdz likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav 

nostiprinātas zemesgrāmatā tā iemesla dēļ, ka 

pastāv strīds par īpašuma tiesībām un ir pieņemts 

tiesas nolēmums par prasības pieteikuma 

pieņemšanu un lietas ierosināšanu; 
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darbībā izmantots ne-

kustamais īpašums tiek 

pārklasificēts par tādu 

personiskajām vajadzī-

bām izmantojamu NĪ 

un pārdots 60 mēnešu 

laikā no pārklasifi-

cēšanas, nekustamā 

īpašuma pārdošanas ap-

liekamo ienākumu ne-

kustamā īpašuma pār-

došanas gadā palielina 

par nodokļa aprēķinā-

šanai norakstītā nolietojuma summu visā laikā, kad 

pamatlīdzeklis lietots saimnieciskajā darbībā. 

 

Nodokļa piemērošana ienākumam no augoša 

meža un kokmateriālu pārdošanas 
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par IIN” no  

2007. gada 12. jūnija ienākums no augoša meža 

atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu 

atsavināšanas būs atbrīvots no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa, ja mežs būs bijis personas īpašumā vismaz 

36 mēnešus. Līdz 2007. gada 12. jūnijam šis termiņš 

bija 12 mēneši. 

 
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas 

vadītāja Linda Puriņa 

Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana, 

atsavinot nekustamo īpašumu 
Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas nosaka 

kā NĪ atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. 

Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma 

pamata vai mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību 

uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā 

īpašuma vērtību vai dāvinājuma līgumā norādītā 

konkrētā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma iegādes 

vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā 

iegūšanu, – valsts nodeva par darījuma noformēšanu, 

valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma 

tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai 

mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts 

nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu zemes-

grāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi, kuri 

nav saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu. 

 

Saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā 

īpašuma pārklasificēšana 
Likums „Par IIN” ir papildināts ar 11.6 pantu „Īpaši 

noteikumi ienākuma noteikšanai no saimnieciskajā 

darbībā izmantota nekustamā īpašuma atsavināšanas 

vai pārklasificēšanas par personiskajām vajadzībām 

izmantojamu lietu”. Tas nosaka: ja nekustamais 

īpašums atsavināšanas dienā tiek izmantots kā 

saimnieciskās darbības pamatlīdzeklis, ieņēmumus no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas ņem vērā, nosakot 

saimnieciskās darbības ienākumu. Ja saimnieciskajā 

 

 

 

 
 

Noteikumos paredzēto kontroli un uzraudzību veic 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), PVD 

Sanitārā robežinspekcija un Valsts augu aizsardzības 

dienests. Minētajos noteikumos norādīta arī šo 

institūciju kompetence. 

MK noteikumos ietverta 

 informācija par bioloģiskās lauksaimniecības 

sertifikātu: 

sertifikāts tiek izsniegts jebkurai fiziskai vai 

juridiskai personai, kura ir darbojusies ar 

bioloģiskās lauksaimniecības metodēm divus 

gadus un atbilst Padomes 1991. gada 24. jūnija 

Regulā (EEK) Nr. 2092/91 minētajām prasībām; 

 informācija par lauksaimnieka pienākumiem, 

uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā: 

 jāaizpilda dokumentācija, kas nepieciešama, lai 

uzsāktu darbību kā bioloģiskās produkcijas 

ražotājs, pārstrādātājs vai importētājs. 

Ražošanas sertifikāta saņemšanai iesniegums 

jāiesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim, bet 

pirmapstrādei, pārstrādei, realizācijai un 

importēšanai no trešajām valstīm — visu gadu; 

Jauni MK noteikumi, kas nosaka 

bioloģiskās lauksaimniecības 

uzraudzības un kontroles kārtību 

 
Šā gada 20. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 379 

„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un 

kontroles kārtība” un spēku zaudēja MK noteikumi  

Nr. 414. 

Noteikumi Nr. 379 nosaka bioloģiskās lauksaim-

niecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar 

Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK)  

Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku 

ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības 

produktiem un pārtikas produktiem un tās 

grozījumiem (Regula un tās grozījumi atrodami 

Zemkopības ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv 

sadaļā Bioloģiskā lauksaimniecība). Līdz ar to, lai 

izprastu minēto MK noteikumu prasības, noteikti ir 

jālasa arī vairākās ES regulas, kas attiecas uz 

bioloģisko lauksaimniecību. 

MK noteikumi Nr. 379 ir attiecināmi uz fiziskām vai 

juridiskām personām, kas ražo, sagatavo vai importē 

no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības 

produktus, lai tos pārdotu. Arī saimniecības, kas 

atrodas bioloģiskās lauksaimniecības pārejas periodā, 

tiek kontrolētas pēc minētajiem noteikumiem. 

 

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA 
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 katru gadu līdz 1. februārim ir jāiesniedz 

kontroles institūcijā informācija par iepriekšējā 

gadā sertificētajām platībām, audzētajiem 

kultūraugiem, dzīvniekiem, saražoto, pārstrādāto, 

patērēto un realizēto produkciju; 

 informācija par kārtību, kādā izsniedz atļauju 

konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu 

izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā; 

 informācija par iespējamām atkāpēm saimniecībā: 

 bioloģiskajā lauksaimniecībā lopu turēšana 

piesietā veidā ir aizliegta. Tomēr, ja bioloģiskajā 

saimniecībā nav vairāk par 20 liellopiem, 

neieskaitot teļus līdz sešu mēnešu vecumam, 

piemēro atkāpi, kas noteikta Padomes regulas  

Nr. 2092/91 I pielikuma B daļas 6.1.6. (liellopus 

mazās saimniecībās var turēt piesietus) un  

8.5.1. apakšpunktā; 

 veselības apsvērumu dēļ atsevišķu ganāmpulku 

audzēšanas starplaikos mājputnu kūtis ir 

jāiztukšo. Kūtis un novietnes šajā laikā ir jāiztīra 

un jādezinficē. Turklāt tad, kad katra mājputnu 

ganāmpulka audzēšana ir pabeigta, aploki ir 

jāatstāj tukši, lai ļautu ataugt veģetācijai, un arī 

veselības apsvērumu dēļ. Tomēr minētās prasības 

no regulas neattiecas uz nelieliem mājputnu 

daudzumiem, kurus netur aplokos un kuri var 

brīvi staigāt visu dienu. MK noteikumos Nr. 379 

minēts, ka šo atkāpi piemēro, ja saimniecībā nav 

vairāk par 50 mājputniem; 

 informācija par bioloģiskās lauksaimniecības 

produkcijas marķēšanu: 

 norādi par bioloģiskās lauksaimniecības 

ražošanas metodi neizmanto tādu dzīvnieku sugu 

un no tiem iegūto produktu marķējumā, kuri nav 

noteikti Padomes regulas Nr.2092/91 I pielikumā 

un citos normatīvajos aktos par bioloģisko 

lauksaimniecību; 

 bioloģiskās produkcijas marķēšanā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem jāizmanto šādas norādes: 

 Bioloģiskā lauksaimniecība – ja saimniecība 

ir saņēmusi bioloģiskās lauksaimniecības 

sertifikātu un atbilst visām normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām; 

 Pārejas periodā uz bioloģisko lauksaim-

niecību – ja produkts ir ražots pārejas 

periodā uz bioloģisko lauksaimniecību; 

 X % lauksaimniecības sastāvdaļu ir ražoti, 

izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības 

metodi, norādot procentuālo lauksaim-

niecības sastāvdaļu īpatsvaru, kas ražoti, 

izmatojot bioloģiskās lauksaimniecības 

metodi; 

 kā arī jānorāda institūcija, kas veikusi 

kontroli pār bioloģisko lauksaimnieku; 

 informācija par bioloģiskās lauksaimniecības 

sēklām, sēklas kartupeļiem un citiem 

veģetatīvajiem pavairošanas materiāliem un tās 

iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts 

informācijas sistēmā; 

 informācija par atļauju izsniegšanas un 

anulēšanas kārtību konvencionālās sēklas (sēklu 

maisījumu), sēklas kartupeļu un cita veģetatīvā 

pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā 

lauksaimniecībā; 

 informācija par pārkāpumiem: 

ja kontroles institūcija konstatē tīšu produkta 

marķēšanas, ražošanas vai kontroles prasību 

pārkāpumu, tā attiecīgajam bioloģiskajam 

lauksaimniekam anulē izsniegto bioloģiskās 

lauksaimniecības sertifikātu. Pēc sertifikāta 

anulēšanas viņam ir aizliegts divu gadu laikā 

pieteikties sertifikācijai un kontrolei. 

 
Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā 

pēc MK noteikumiem Nr. 379 
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12.07.2007 / Nr. 28 
L A U K U  L A P A  

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  

Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220 

Demonstrējumu semināru saraksts 2007. gada jūlijā–augustā 

AUGKOPĪBA 

Saimniecība Tēma Datums Laiks Kontakti 

Dobeles raj. Tērvetes 

pag. z/s Strazdi 

Atšķirīgu mikroelementu mēslošanas līdzekļu veidu 

ietekme uz vasaras rapša produktivitāti 
10.07.2007. 1100 3050577 

Valsts Priekuļu 

laukaugu selekcijas 

institūts 

 

Herbicīdu samazinātu devu efektivitātes pārbaude 

vasaras kviešos. 

Augu sekas ietekmes uz nezāļu izplatību laukos un 

nodrošinājuma ar barības vielām augsnē izvērtējams 

bioloģiskajā lauksaimniecībā, agrotehnisko metožu 

efektivitāte ziemāju sēklas ražošanā 

11.07.2007. 1100 4130161 

Latgales 

lauksaimniecības 

zinātnes centrs 

Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana 

vasaras kviešiem un miežiem. 

Energokultūru audzēšanas šķirņu salīdzinājums 

(rapsis un graudaugi). 

Slāpekļa mēslojuma devu efektivitātes noteikšana 

dārzeņiem 

12.07.2007. 1000 4628140 

Valsts Stendes 

graudaugu selekcijas 

institūts 

Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana 

kukurūzai, ziemājiem un vasarājiem. 

Samazinātu herbicīdu devu ietekme uz vasaras kviešu 

sējuma nezāļainību. 

Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes 

noteikšana bioloģiskā lauksaimniecība 

13.07.2007. 1000 3291288 

LLU Zemkopības 

zinātniskais institūts 

Slāpekļa devu agronomiskās efektivitātes noteikšana 

vasaras kviešu, miežu, rapša un stiebrzāļu sējumos. 

Ārpussakņu mēslošanas efektivitāte vasaras kviešiem. 

Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes 

noteikšana bioloģiskā lauksaimniecībā 

13.07.2007. 1100 5197529 

Jēkabpils raj. 

Viesītes pag. z/s Oši 

Augu attīstības aktivizatoru pielietošanas 

agronomiskās efektivitātes noteikšana lopbarības 

pupām 

18.07.2007. 1100 5207071 

Aizkraukles raj. 

Pilskalnes pag. 

z/s Ģēģeri 

Ārpussakņu mēslošanas efektivitāte ziemas rapša 

sējumos 
18.07.2007. 1100 5122579 

Preiļu raj. Galēnu pag. 

z/s Gribolva 

Profilakses pasākumi govīm piena ieguves 

efektivitātes uzlabošanai 
19.07.2007. 1100 5381261 

Ogres raj. Ikšķiles pag. 

z/s Kalnanoras 

(LVAAPC) 

Sabalansēts insekticīdu pielietojums ābeļu dārzos 

kaitēkļu apkarošanai 

24.–

27.07.2007. 
 7553764 

Valkas raj. Kārķu pag. 

z/s Jasmīni 

Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu 

pārraudzības metožu demonstrējumi un iegūto datu 

pielietojums ganāmpulka izkopšanas plāna izstrādē un 

realizēšanā 

26.07.2007. 1100 

tikšanās 

Kārķu pag. 

Vēveros 

29388737, 

29417661 

Daugavpils raj. 

Līksnas pag. z/s 

Lāčplēši 

Kultūraugu mistru agranomiskās efektivitātes 

noteikšana bioloģiskajā lauksaimniecībā 
31.07.2007. 1000 

pulcēšanās 

pie 

Daugavpils 

LKB 

5494553 

Saldus raj. 

Jaunlutriņu pag. 

z/s Mucenieki 

Intensīvas zemeņu audzēšanas tehnoloģijas 

pilnveidošana pielietošanai Latvijā – piemērotu šķirņu 

atlase, ražas vērtēšana, ekonomiski pamatota 

stādījuma izmantošanas ilguma noteikšana (2006.-

2008. gads). 

Augu aizsardzības metožu salīdzinājums integrētās 

augļkopības ieviešanai 

01.08.2007. 1100 29199241 

Aizkraukles raj. 

Neretas pag.  

z/s Čaidāni 

Govju klibuma izplatības noteikšana un novērtēšana 

novietnē, klibuma ārstēšanas un profilakses izpēte 

saistībā ar turēšanas un ēdināšanas novērtējumu 

09.08.2007. 1000 29469815 

Pūres Dārzkopības 

pētījumu centrs 

Slāpekļa mēslojuma devu efektivitātes noteikšana 

dārzeņiem 
10.08.2007. 1100 3191271 

Kuldīgas raj. 

Vārmes pag. z/s Bētas 

Dažādu gaļas liellopu šķirņu audzēšanas efektivitātes 

izvērtēšana. 
22.08.2007. 1100 

3323448, 

29453255 
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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 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS 

LĪDZ 2007. GADA OKTOBRIM 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās 

apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var 

piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības 

un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.  

Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un 

pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu 

tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv  

sadaļā “Profesionālās apmācības 2005–2006”. 

Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa 

mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2007. gada 

augusta līdz 2007. gada oktobrim. 

 Atgādinām, ka apmācību kursi ir bezmaksas! 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā 

Lauksaimniecības modulis 

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu istenošanas laiks (mēneši) 

2007. gads 

VIII IX X XI XII 

Lauksaimniecības pamati / 120 st. Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB 5022792           

Augkopība – īsais kurss / 32 st. Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Augkopība – izvērstais kurss / 

56 st.  
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB 3927211           

Dārzeņkopība / 32 st. Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Bioloģiskās lauksaimniecības īsais 

kurss / 32 st. 
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Bioloģiskās lauksaimniecības  

metodes / 85 st. 

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200           

Lopkopība – īsais kurss  

(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 32 st. 

Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB 5233127           

Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB 4807688           

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Lopkopība – izvērstais kurss 

(dzīvnieku suga pēc izvēles) / 56 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB 3722579           

Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB 3323519           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           

Dzīvnieku ganāmpulku pārraudzība 

(zirgkopība) / 42 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220           

Kvalitatīva piena ieguve / 32 st. 

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220           

Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB 4221757           

Veterinārmedicīna / 24 st. 

Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs”, Rīgas iela 34 
3050220           

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           
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Mežsaimniecības modulis 

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi. 

Prasības dzīvnieku izcelsmes  

produktu pārstrādei / 24 st. 
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Lauku ekonomikas dažādošana. 

„Netradicionālo augu vai dzīvnieku 

audzēšana” / 32 st. 

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Lauku ekonomikas dažādošana. 

„Akvakultūra” / 75 st. 
Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

Netradicionālā lauksaimniecība. 

„Biškopība” / 32 st. 

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Lauku ekonomikas dažādošana 

"Vides tūrisms" / 75 st. 

Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB 4307012           

Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB 3427737           

Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908           

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB 4725958           

Lauku ekonomikas dažādošana. 

"Lauku ainavas veidošana, sētu  

labiekārtošana un daiļdārzu  

veidošana" / 32 st. 

Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB 3011579           

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB 3662721           

Lauksaimniecības tehnikas sekmīga 

izmantošana laukos / 

24 st. 

Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles 

LKB 
5122579           

Fermu rekonstrukcijas un  

būvniecības aktuālie jautājumi / 

32 st. 

Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB 3123452           

Augļu un ogu integrētās audzēšanas 

pamati I/ 30 st. 

Balvi, Brīvības iela 46a, Balvu LKB 4507250           

Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB 4130022           

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB 5422332           

Krāslava, Skolas iela 9, Krāslavas LKB 5681104           

Smiltene, Kalnamuiža 6, Valkas LKB 4725958           

Augļu un ogu integrētās audzēšanas 

pamati II/ 32 st. 

Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas  

Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
3050220           

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB 3822484           

Kursu tēma Īstenošanas vieta 
Kontakt-

tālrunis 

Kursu īstenošanas laiks 

2007. gads 

VIII IX X XI XII 

Meža apsaimniekošanas cikls I / 

32 st. 
Talsi, Kr. Valdemāra iela 21a, Talsu LKB 3291908           

Uzņēmējdarbības attīstības iespējas 

dabīgu koka formu izmantošanas 

jomā / 32 st. 

Ozolnieki, Rīgas iela 34,  SIA „Latvijas  

Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
3050220           

Meža uzturēšana un  

apsaimniekošanas plānošana / 

40 st. 

Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB 5707200           

         

      mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)       

         

      kursu īstenošanas laiks        

“Lauku Lapu” variet lasīt arī internetā – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” mājaslapā WWW.LLKC.LV. 


