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Pakalpojuma sniedzējs - SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Gala labuma guvēji - lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā
arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, vai
lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.
Konsultāciju saņēmējs - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju, ir iesaistīta tā darbībā un saņem
konsultāciju.
Konsultāciju joma: LAUKSAIMNIECĪBA
Nr.

Konsultācijas joma
Par normatīvajos aktos minētajām obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem
lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem
1.1. Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: vides, klimata pārmaiņas un zemes labi lauksaimniecības apstākļi
1.1.1. Galvenais jautājums: ūdens resursi (t.sk. kultūraugu mēslošanas plāns, mēslošanas līdzekļu

uzskaite, lauku vēsture, kūtsmēslu apsaimniekošanas plāns)
1.1.2. Galvenais jautājums: augsne un oglekļa krāja (t.sk. augu maiņas plāns un sējumu struktūra) 
1.1.3. Galvenais jautājums: bioloģiskā daudzveidība (t.sk. zālāju biotopu apsaimniekošanas plāns,

lauku vēsture)
1.1.4. Galvenais jautājums: ainava, minimālais apsaimniekošanas līmenis (t.sk. zālāju biotopu

apsaimniekošanas plāns)
1.2. Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība (t.sk. biocīdu un
medikamentu uzskaite, piena kvalitāte, dezinfekcijas/ deratizācijas plāns)
1.2.1. Galvenais jautājums: pārtikas nekaitīgums (t.sk. iepirktā/ pašražotā lopbarība)

1.2.2. Galvenais jautājums: dzīvnieku identifikācija un reģistrācija (t.sk. dzīvnieku reģistrs,

paziņojums par notikumiem ar dzīvniekiem, pārvietošanas deklarācija)
1.2.3. Galvenais jautājums: dzīvnieku slimības

1.

1.3.
2.

3.

Savstarpējās atbilstības noteikumi jomā: dzīvnieku labturība
Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu,
jo īpaši atbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem (t.sk. augu maiņas
plāns, kaitīgo organismu uzskaite un monitorings, mēslošanas un augu aizsardzības plāns, izsējas
normas noteikšana atbilstoši sēklas kvalitātei, augu aizsardzības līdzekļu uzskaite, lauku vēsture)
Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska
vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un
kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000 euro* (t.sk. finanšu ekspertīze,
nozaru speciālistu konsultācijas uzņēmuma darbības pamatnozarē)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests





Konsultāciju joma: MEŽSAIMNIECĪBA
Nr.
1.

2.

Konsultācijas joma
Par meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par
prasībām ūdens resursu jomā **
1.1. Galvenais jautājums: dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (t.sk. atzinums

par meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža un purvu
biotopiem, rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai
atjaunošanas pasākumiem)
1.2. Galvenais jautājums: savvaļas putnu aizsardzība (t.sk. atzinums par meža zemē

sastopamajām īpaši aizsargājamiem putnu sugām, rekomendējamo meža apsaimniekošanas
režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem)
1.3. Galvenais jautājums: ūdens resursi (t.sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes

ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības un izcērtamo koku
noteikšana)
Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska 
vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū mežsaimniecības nozarē un
kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000 euro* (t.sk. meža īpašuma
apsaimniekošanas plāns, meža resursu novērtējums un koksnes resursu ieguves plānojums
noteiktam periodam atkarībā no izvirzītā saimnieciskā mērķa un dažādiem ekonomiskajiem
indikatoriem, īpašumā sastopamo dabas un kultūras objektu raksturojums)

Piezīmes:
* ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma
administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

** papildu galvenajam jautājumam konsultācija var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas
ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem.

Kontaktpersona:
Sandra Misa, tālrunis 29333020, e-pasta adrese: sandra.misa@llkc.lv
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