
SIA LLKC darbības virzieni un aktualitātes

Aija Vīgnere, 

LLKC Madonas biroja vadītāja, 

Tālr. 28675443,

e-pasts: aija.vignere@llkc.lv. 

Adrese: Madona, Poruka iela 2. 



LLKC pakalpojumi

Augkopības konsultācijas

Lopkopības konsultācijas

Grāmatvedība un finanses (ekonomisko datu analīze)

Ekonomika (IMA projekti, MLS, JLS, LEADER);

Zināšanu pārneses pasākumi, atbalsts lauku uzņēmējiem

Laukiem zelt programma

http://new.llkc.lv/

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



Apmaksātas individuālas konsultācijas lauksaimniekiem 

un mežsaimniekiem

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



LLKC Madonas biroja rīkotās mācības 2022.gadā

Mācības lopkopībā un augkopībā pēc pieprasījuma

 BDUZ - Būtiski lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko bioloģiski 

vērtīgos zālājus (BDUZ)

1. grupa  - 17.05 un 20.05.2022

2. grupa – 31.05. un 03.06.2022.

 Brauciens uz Austriju 27.06. līdz 01.07.2022.

 BLA kurss septembris/oktobris

 ZM reģionālais seminārs

 3 informatīvie semināri, 1 zivsaimniecības seminārs - klātiene



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



BDUZ nosacījumi 

! jākārto lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā

gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai

izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai

nopļautās zāles aizvešanas datumu)

! ja tiek uzņemtas vai pārņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem

(kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības zālāji), tad ne vēlāk kā līdz 2023.gada

30.maijam jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu

apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot

atbilstošu dokumentu. Kursus organizē LLKC.



BDUZ ganīšana 

!atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem

!nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad

nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu

vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā no kārtējā gada 15.05. līdz

15.09.

! nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz kārtējā gada 

15.09. 



BDUZ pļaušana 

! vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus,

bet novāc no lauka līdz kārtējā gada 15.09. (nedrīkst smalcināt!)

! izvēlas augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku,

lai nebojātu augsnes virskārtu

! nedrīkst veikt kultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku

augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu

aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu

piesēju u.c.)



BDUZ maksājums

Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 

zālājos" (BDUZ):
EUR/ha

•par bioloģiski vērtīgu zālāju 55 

•par ES nozīmes zālāju biotopu 1. klases ražības zālāju vai 

putnu dzīvotni 
83 

•par ES nozīmes zālāju biotopu 2. klases ražības zālāju 155 

•par ES nozīmes zālāju biotopu 3. klases ražības zālāju 206 

•par ES nozīmes zālāju biotopu 4. klases ražības zālāju 330 



Pieejams elektroniskais katalogs

Bioloģiskie sertificētas 

saimniecības

 Integrētie audzētāji 

Uzņēmumi ar Zaļā karotīte 

zīmolu

GlobalG.A.P sertificētās 

saimniecības

Mājražotāji – kur vismaz 70% 

izejvielas, ko izmanto savā 

produktu ražošanā, ir vietējās 

izcelsmes (Latvijā iegūtas).

Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju elektroniskais katalogs: www.novadagarsa.lv



Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības attīstībai

Mācību cikls topošiem un esošiem uzņēmējiem 

(18 - 40 gadus jauniem) – sākot no 2022. gada 

rudens visā Latvijā.

Konkurss biznesa idejām ar naudas balvu 

fondu – 2023. gada sākums



Lai visiem veselība, spēks un 

enerģija!


