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LAUKU TĪKLS LAUKU TĪKLS ––  
SADARBĪBA ATTĪSTĪBAISADARBĪBA ATTĪSTĪBAI  

 

Valsts Lauku tīkla darbību nodrošina Valsts Lauku  
tīkla Sekretariāts, kas darbojas kā SIA „Latvijas Lauku  
konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) struktūr-
vienība.  
 
LLKC LLKC LLKC IRIRIR   LIELĀKAISLIELĀKAISLIELĀKAIS   UNUNUN   PLAŠĀKAISPLAŠĀKAISPLAŠĀKAIS   LAUKULAUKULAUKU      
KONSULTĀCIJUKONSULTĀCIJUKONSULTĀCIJU   SNIEDZĒJSSNIEDZĒJSSNIEDZĒJS VISĀVISĀVISĀ   LATVIJAS LATVIJAS LATVIJAS    
TERITORIJĀTERITORIJĀTERITORIJĀ, kura pastāvēšanas uzdevumi ir: 
 veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņē-

mēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas; 
 nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju 

visos Latvijas novados; 
 paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju 

Eiropas Savienībā; 
 organizēt Zemkopības ministrijas padotībā  

esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālāk-
izglītību. 

 
LLKC DARBLLKC DARBLLKC DARBĪBASĪBASĪBAS   VIRZIENIVIRZIENIVIRZIENI   
 augkopība, 
 lopkopība, 
 ekonomika, 
 tālākizglītība, 
 grāmatvedība un finanses, 
 lauku attīstība, 
 mežsaimniecība, 
 zivsaimniecība. 
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MŪSU ZINĀŠANAS MŪSU ZINĀŠANAS ––  
JŪSU ATTĪSTĪBAIJŪSU ATTĪSTĪBAI  
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Valsts Lauku tīkls izveidots, lai veicinātu sadarbību 
starp lauku cilvēkiem, dažādām Latvijas Lauku  
attīstības programmas īstenošanā iesaistītajām  
organizācijām un pārvaldes iestādēm. 
 

Valsts Lauku tīkla pamatuzdevums ir informēt lauku  
iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas par  
Latvijas Lauku attīstības programmas piedāvātajām 
iespējām, kā arī veidot vidi savstarpējās informācijas 
apmaiņai. 
 

Apzinot lauku iedzīvotāju vajadzības, Valsts Lauku 
tīkla Sekretariāts vērš Lauku attīstības programmas  
politikas veidotāju uzmanību uz vajadzībām laukos. 

LAUKU TĪKLS LATVIJĀLAUKU TĪKLS LATVIJĀ  

VALSTS LAUKU TĪKLA SEKRETARIĀTAVALSTS LAUKU TĪKLA SEKRETARIĀTA  
KOMANDAKOMANDA  

Liene  
Feldmane 

Sekretariāta  
vadītāja 

Tālr. 63050227 
Liene.Feldmane@llkc.lv 

Zanda  
Dimanta 

Lauku tīkla  
speciāliste 

Tālr. 63007559 
Zanda.Dimanta@llkc.lv 

Anita  
Diebele 

Projektu  
vadītāja 

Tālr. 63007558 
Anita.Diebele@llkc.lv 

Valdis  
Gabrāns 

Informācijas  
sistēmu  
administrators 

Tālr. 63007559 
Valdis.Gabrans@llkc.lv 

Terēze  
Brazeviča 

Latgales reģiona 
lauku tīkla  
speciāliste 

Tālr. 65681102 
Tereze.Brazevica@llkc.lv 

Sarma  
Rotberga 

Ziemeļkurzemes 
reģiona lauku tīkla 
speciāliste 

Tālr. 63122040 
Sarma.Rotberga@llkc.lv 

Indra  
Āboliņa 

Dienvidkurzemes 
reģiona lauku tīkla 
speciāliste 

Tālr. 63323448 
Indra.Abolina@llkc.lv 

Sarmīte 
Svilāne 

Austrumvidzemes 
reģiona lauku tīkla 
speciāliste 

Tālr. 64307012 
Sarmite.Svilane@llkc.lv 

Artūrs  
Šķesters 

Austrumlatgales 
reģiona lauku tīkla 
speciāliste 

Tālr. 64625254 
Arturs.Skesters@llkc.lv 

Raimonda 
Ribikauska 

Zemgales reģiona 
lauku tīkla  
speciāliste 

Tālr. 63927211 
Raimonda.Ribikauska@llkc.lv 

Ziedīte  
Jirgensone 

Vidzemes reģiona 
lauku tīkla  
speciāliste 

Tālr. 64023774 
Ziedite.Jirgensone@llkc.lv 

Anita  
Anševica 

Lejasdaugavas 
reģiona lauku tīkla 
speciāliste 

Tālr. 65122566 
Anita.Ansevica@llkc.lv 

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta Valsts Lauku tīkla Sekretariāta 
struktūrvienības visā Latvijāstruktūrvienības visā Latvijā  

Valsts Lauku tīkla izveidi un darbības nodrošināšanu reglamentē  
Eiropas Savienības Padomes regula Nr. 1698/2005 Par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 

Plānojot lauku nākotni, galvenais ir rast līdzsvaru 
starp vidi, kurā strādā un vidi, kurā dzīvo. Lauku  
attīstības programmu neveido ierēdņi, bet gan katrs 
ar laukiem saistīts indivīds, kurš pauž savu viedokli, 
iesaistās sabiedriskajās organizācijās, rodot domu-
biedrus. Iesaisties un līdzdarbojies Lauku tīklā un tā 
aktivitātēs, veidojot vidi, kurā vēlies dzīvot un strādāt! 
 

Lai iepazītos ar Latvijas Lauku attīstības programmas 
labajiem piemēriem citviet Latvijā un Eiropas  
Savienības dalībvalstīs, Valsts Lauku tīkls organizē 
dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus, dodot 
iespēju lauku iedzīvotājiem izglītoties, sekmējot labas 
un pārņemamas prakses izzināšanu. 
 

Lauku iedzīvotājiem dota iespēja piedalīties  
semināros un mācībās, gūstot zināšanas dažādos ar 
lauku attīstību saistītos jautājumos.  
 

Ar Valsts Lauku tīkla Sekretariāta atbalstu sagatavota 
rokasgrāmata „LEADER pieejas projektu ieviešanas 
dokumentācijas sagatavošana”, kas ir palīgs LEADER 
projektu iesniedzējiem. 
 

Valsts Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv tiek  
publicēta jaunākā informācija lauku attīstībā.  

Ja arī Tu vēlies dalīties savā pieredzē vai informēt  
citus, par lauku attīstības aktualitātēm – sazinies ar 
mums! Interesentiem iespējams iesaistīties diskusijās, 
paužot savu viedokli par Latvijas lauku nākotni un 
citiem aktuāliem jautājumiem. Aktuālā informācija 
par lauku attīstību katru mēnesi tiek publicēta arī 
„Lauku tīkla Lapā” un ir pieejama pie lauku attīstības 
speciālistiem visā Latvijā, kā arī interneta mājaslapā 
www.laukutikls.lv. 
 

Valsts Lauku tīkla pasākumi tiek īstenoti, darbojoties 
ne tikai ar LEADER pieeju, bet arī ar Lauku attīstības  
programmas 1. asi, kurā finansējums tiek virzīts uz  
pasākumiem, kas atbalsta ražošanas veicināšanu  
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, 2. asi, 
kurā pasākumi saistās ar maksājumiem par mazāk  
labvēlīgiem apvidiem un bioloģiskās lauksaimniecī-
bas attīstību un 3. asi, kuras finansējums novirzīts uz  
pasākumiem, kas paredzēti lauku uzņēmējdarbības  
dažādošanai (nesaistītai ar lauksaimniecību), kā arī  
pašvaldībām lauku teritoriju sakārtošanai. 

Lauku tīkla darbību pārrauga Zemkopības ministrija.  
 

Lauku tīkla darbībā konsultējoša loma ir Sadarbības  
padomei, kuru veido dažādu ministriju un valsts  
institūciju, kā arī dažādu nozaru nacionālā līmeņa  
organizāciju pārstāvji.  
 

Valsts Lauku tīkla darbību nodrošina Valsts Lauku tīk-
la Sekretariāts, kas darbojas kā SIA „Latvijas Lauku  
konsultāciju un izglītības centrs” struktūrvienība.  
 

Sekretariāta centrālajā birojā, kas atrodas Ozolnieku  
novadā, darbojas četri speciālisti.  
 

Astoņi reģionu Lauku tīkla speciālisti visā Latvijā  
nodrošina Valsts Lauku tīkla ikdienas darbu. 
 

110 novadu lauku attīstības speciālisti visā Latvijā 
informē novada uzņēmējus un iedzīvotājus par Lauku 
attīstības programmas sniegtajām iespējām. 
 

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts aktīvi līdzdarbojas  
starptautisku konferenču organizēšanā Latvijā. 

Valsts Lauku tīkla 
Sekretariāta centrs

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts aktīvi līdzdarbojas  
Eiropas Lauku tīkla aktivitātēs, kā arī izveidota sadar-
bība ar citu ES valstu Lauku tīkliem. Šī sadarbība ir 
lielisks palīgs sadarbības partneru meklēšanā, kā arī 
informācijas apmaiņai par dažādiem Lauku attīstī-
bas programmas jautājumiem vietējā, tā arī Eiropas 
Savienības līmenī. 

LAUKU TĪKLS EIROPLAUKU TĪKLS EIROPĀĀ  

Ja Tev ir nepieciešams partneris sekmīgai projekta  
īstenošanai, Valsts Lauku tīkla Sekretariāta speciālisti 
palīdzēs nodibināt kontaktus ar lauksaimniecības un 
lauku attīstības nozaru pārstāvjiem. 
Lai iepazītos ar Eiropas Lauku attīstības politikas  
labajiem piemēriem ārvalstīs, Valsts Lauku tīkls  
organizē dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus, 
kuriem piedalīties vari arī Tu! 


