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Pakalpojuma sniedzējs - SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Gala labuma guvēji juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības
nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nepārsniedz 70 000 eiro, 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.
Konsultāciju saņēmējs - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju, ir iesaistīta tā darbībā un saņem
konsultāciju.
Konsultāciju joma: AUGKOPĪBA
Nr.

1.

Konsultācijas joma
t.sk. normatīvajos aktos minētajās obligātās apsaimniekošanas prasības, laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa nosacījumi, savstarpējās atbilstības noteikumi, kultūraugu mēslošanas plāns, mēslošanas
līdzekļu uzskaite, lauku vēsture, augu maiņas plāns un sējumu struktūra, zālāju biotopu
apsaimniekošanas plāns, lauku vēsture, normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz augu
aizsardzības līdzekļu lietošanu, jo īpaši atbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem,
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.

Konsultāciju joma: LOPKOPĪBA
Nr.

2.

Konsultācijas joma
t.sk. savstarpējās atbilstības noteikumi, dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, dzīvnieku labturība,
turēšana, audzēšana, kopšana, ēdināšana atbilstoši vecumam, sugai un fizioloģiskajām vajadzībām,
pārtikas nekaitīgums -iepirktās un pašražotās lopbarības uzskaite, kvalitāte, novērtējums, biocīdu un
medikamentu uzskaite, piena kvalitāte, dezinfekcijas, deratizācijas plāns, dzīvnieku slimības.

Konsultāciju joma: MEŽSAIMNIECĪBA
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Nr.

Konsultācijas joma
t.sk. meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumi, kas paredzēti normatīvajos aktos par dabisko
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām ūdens
3. resursu jomā, atzinums par meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža
un purvu biotopiem, atzinums par meža zemē sastopamajām īpaši aizsargājamiem putnu sugām,
rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem,
meža apsaimniekošanas plānošana virszemes ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, meža resursu
novērtējums, augošu koku uzmērīšana
Konsultāciju joma: GRĀMATVEDĪBA, FINANŠU ANALĪZE
Nr.
4.

Konsultācijas joma
t.sk. finanšu ekspertīze, finanšu uzskaite, naudas plūsmas plāna izveide, atskaišu sagatavošana, nodokļu
aprēķini

Konsultāciju joma: EKONOMIKA, VADĪBZINĪBAS
Nr.
5.

Konsultācijas joma
t.sk. saimniecības biznesa plāns, investīciju plāns, pašizmaksu aprēķins, darba laika plānošana, tirgzinība,
dokumentu aprite
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