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LAUKSAIMNIECĪBA: 
"Bioloģiskā lauksaimniecības pamati" 160h 20 dienas 
 Kursu mērķis: izglītot lauku uzņēmējus par kvalitatīvas augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas iespējām ar bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm. 
Kopējais mācību ilgums  ir 160 akadēmiskās stundas kuru laikā tiks apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas 
prakšu vietās (dažādās saimniecībās).  
Mācības sastāv no sekojošiem blokiem: 
-          Bioloģiskā zemkopība, augkopība; 
-          Bioloģiskā lopkopība; 
-          Bioloģiskās lauksaimniecības likumdošana un valsts atbalsta politika; 
-          Bioloģisku produktu pārstrāde, sagatavošana un realizācija.  
Sekmīgi pabeidzot kursu klausītājs saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 
Programmas sākums: 2017.gada OKTOBRIS, NOVEMBRIS Mācības norisināsies reizi nedēļā. 
Kursu maksa: 363.00 EUR, t.sk. PVN 21% (kursu maksu var maksāt divās daļās) 

 

Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā 
piesāŗņojuma (buferjoslu ierīkošana un apsaimniekošana, “zaļās platības”, rugaines) 16h 2 dienas NOVEMBRĪ (Kods 12) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (8h):  
o Lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, to ierobežošanas pasākumi.  
o Kultūraugu dažādošana, zaļās platības, to veidi (buferjoslas, rugaines, papuves, laukmales, daudzgadīgās zāles 

tīrumos), ierīkošana un apsaimniekošana.  
o Sējumu struktūra, augsnes agroķīmiskā izpēte, mēslošanas un augu aizsardzības plānošana. 

 Praktisko nodarbību tēmas (8h):  
o Pasākumu plāna izstrāde ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma 

saimniecībā. 

Atbalsts: 100% 

 

Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem" 24h 
3 dienas OKTOBRĪ (Kods 22) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (12h): 
o Latvijas agro klimatiskie apstākļi, kultūraugu izmantošanas iespējas reģionos;  
o Agrometeoroloģisko apstākļu ietekme uz kultūraugu attīstību; 
o Lauksaimniecībai nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi; 
o Augsnes auglība un augsnes apstrādes sistēmas; 
o Augu maiņa, pamatjēdzieni un principi atbilstoši agro klimatiskajiem apstākļiem, augu seku nozīme; 
o Graudaugu raksturojums un piemērotība Latvijas reģioniem; 
o Eļļas augu raksturojums un piemērotība Latvijas reģioniem; 
o Zālaugu raksturojums un piemērotība Latvijas reģioniem. 

 Praktisko nodarbību tēmas (12h): 
o Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle; 
o Zālaugu sugu un šķirņu izvēle; 
o Graudaugu, kartupeļu un eļļas augu sugu un šķirņu izvēle; 
o Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle, audzēšanas plāna izstrāde atbilstoši konkrētās saimniecības 

specializācijai, augsnes auglībai un agro klimatiskajiem apstākļiem – individuāls darbs. 

Atbalsts: 50% vai 90% 

    



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 
Reģ. Nr. 40003025542 
STC MĀCĪBU CENTRS 

Struktūrvienības reģ. Nr. 4460802165 
                          Dārza ielā 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

 

LAUKSAIMNIECĪBA: 
 

 

 

 

Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, to lietošana un izmantošanas ekonomiskā analīze  16h 2 dienas 

 Teorētisko nodarbību tēmas (8h):  
o Augsnes analīzes;  
o Paralēlās braukšanas sistēmas;  
o Automātiskās stūrēšanas sistēmas;  
o Kombainu ražas uzskaite;  
o Smidzinātāju sekciju kontrole;  
o Lauku mēslošana izmantojot slāpekļa sensoru;  
o Meteostacijas;  
o Lauku pārvaldes programmatūra.  

 Praktisko nodarbību tēmas (8h):  
o Precīzo lauksaimniecības tehnoloģiju lietošana un izmantošana lauka apstākļos.  
o Tehnoloģiju ekonomiskā analīze. 

Atbalsts: 50% vai 90% 
 

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 24h  3 dienas 

 Teorētisko nodarbību tēmas (12h):  
o Jaunākās tehnoloģijas intensīvajā lopkopībā;  
o Tehnoloģiju salīdzinājums lopkopības nozarē;  
o Kūts plānošana dažādām dzīvnieku grupām atbilstoši to fizioloģiskajām vajadzībām;  
o Iekārtu izvēle atkarībā no saimniecības lieluma. Ekonomisko aspektu izvērtējums. 

 Praktisko nodarbību tēmas (12h):  
o Jaunākās tehnoloģijas – instruments saražotās produkcijas kvalitātes un kvantitātes kāpināšanai;  
o Tehnoloģiju novērtējums;  
o Kūts plānošanas risinājumi dažādām dzīvnieku grupām;  
o Dzīvnieku labturības izvērtēšana dažādām dzīvnieku grupām. 

Atbalsts: 50% vai 90% 
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PĀRTIKAS PRODUKTU (IZŅEMOT ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTUS) RAŽOŠANA 
 (Līguma par ES darbību I pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)  

 

Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma 
konkurētspējas veicinātāji 24h 3 dienas (Kods 43) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (12h):  
o Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas Eiropā un Latvijā, reglamentējošie tiesību akti;  
o Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikācija un kontrole;  
o Vispārīgās prasības marķējumam un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādes praktiskie aspekti;  
o Kvalitātes kritēriju izmantošana konkurētspējas veicināšanai. 

 Praktisko nodarbību tēmas (12h):  
o Produkta marķējuma izstrāde atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmām;  
o Dažādu norāžu piemērošana augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktiem;  
o Kvalitātes kritēriju izmantošana mārketinga aktivitāšu plānošanā, lai palielinātu produktu konkurētspēju. 

Atbalsts: 50% vai 90% 

 
Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi 
draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos (t.sk. videi draudzīgu iepakojamo materiālu pielietošana) 32h 
4 dienas (Kods 44) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (16h):  
o Enerģijas izmantošanas efektivitāte;  
o Videi draudzīgs un konvencionāls iepakojums;  
o Iepakojuma materiālu formas, to daudzveidīgā ietekme uz produktu kvalitātes saglabāšanu;  
o Iepakošanas iekārtas, kuras piemērotas dabai draudzīgo iepakojumu fasēšanai;  
o Aktīvai un inteliģentais iepakojums, tā loma pārtikas zudumu apjoma samazināšanā.  

 Praktisko nodarbību tēmas (16h):  
o Energoapgādes efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīze pielietojot aprēķinu, statistikas diskusiju metodes; 
o Atjaunīgo energoresursu analīze pārtikas ražošanas uzņēmumu energoapgādē;  
o Iepakojuma materiālu pārbaude praktiski veicot pārtikas produktu iepakošanu un kvalitātes izvērtēšanu;  
o Dabai draudzīgo (biodegradējamie) iepakojuma materiālu un iekārtu piemērojamības pārbaude. 

Atbalsts: 50% vai 90% 
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PĀRTIKAS PRODUKTU (IZŅEMOT ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTUS) RAŽOŠANA 
 (Līguma par ES darbību I pielikumā neminētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)  

Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai 24h 3 dienas (Kods 47) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (10h):  
o Pievienotās vērtības nozīme produktu ražošanā, to ietekmējošie faktori;  
o Produkta pievienotās vērtības  un uzņēmuma konkurētspējas palielināšana;  
o Pārtikas produktu tehnoloģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana kā pievienotās vērtības palielināšanas 

iespēja;  
o Mārketinga instrumentu izmantošana pārtikas produktu pievienotās vērtības paaugstināšanā. 

 Praktisko nodarbību tēmas (14h):  
o Produkta pievienotās vērtības aprēķins;  
o Uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas aprēķins un analīze;  
o Pārtikas produktu tehnoloģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana;  
o Mārketinga pasākumu plānošana pārtikas produktu pievienotās vērtības paaugstināšanā. 

Atbalsts: 50% vai 90% 
 

Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde (t.sk. receptūras izstrāde, cenu kalkulācija, preču 

zīmes)  32h 4 dienas (Kods 49) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (14h):  
o Jaunu produktu izstrādes pamatprincipi (t.sk. receptūras izstrāde); 
o Jauno pārtikas produktu kvalitātes pārbaude un nodrošināšana;  
o Iepakojums kā būtisks pievienotās vērtības elements;  
o Derīguma termiņa noteikšana jaunu produktu izstrādes laikā;  
o Konkurētspējīga nišas pārtikas produkta pārdošanas veicināšanas pasākumi. 

 Praktisko nodarbību tēmas (18h):  
o Receptūras izstrādes pamatprincipi, cenu kalkulācija, izstrādes izmaksas; 
o Kvalitātes kontroles veidi; 
o Tirdzniecībā sastopamo pārtikas produktu iepakojuma marķējuma izvērtējums, produktu uzturvērtības aprēķins; 
o Derīguma termiņu noteikšanas veidi;  
o Pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana un kalendārā plāna izstrāde; 
o Ideju ģenerēšanas metodes un to praktiskais pielietojums. Preču zīmju iztrādes principi. 

Atbalsts: 50% vai 90 

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas produktu 
ražošana 32h 4dienas (Kods 50) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (14h):  
o Produktu sastāva nozīme veselības ilgtspējā, jaunākie risinājumi pārtikas produktu ražošanā;  
o Jaunākās pieejas atsevišķu uzturvielu (sāls, cukura, tauku, u.c.) samazināšanā, sabiedrības veselības tendences, 

valsts politikā šajā jautājumā; 
o Iespējamās pārtikas izraisītas veselības disfunkcijas (intolerances), pārtikas produktu ražošanā lietoto alergēnu 

raksturojums un to mazināšanas iespējas pārtikas produktu ražošanā. 
 Praktisko nodarbību tēmas (18h):  

o Augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu sastāva izpēte, izvērtēšana un pilnveide.  
o Produktu sastāva, receptūru izstrāde.  
o Produktu sensoro īpašību izvērtēšana, fizikāli – ķīmisko rādītāju analīze.  
o Mārketinga aktivitāšu (akcijas, degustācijas, reklāmas u.c.) plāna izstrāde, pārtikas produktu konkurētspējas 

paaugstināšanai. 

Atbalsts: 50% vai 90% 



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 
Reģ. Nr. 40003025542 
STC MĀCĪBU CENTRS 

Struktūrvienības reģ. Nr. 4460802165 
                          Dārza ielā 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

 

PĀRTIKAS PRODUKTU (IZŅEMOT ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTUS) RAŽOŠANA 
 (Līguma par ES darbību I pielikumā neminētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)  

 
Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji 24h 3 
dienas (Kods 51) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (12h):  
o Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas Eiropā un Latvijā, reglamentējošie tiesību akti;  
o Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikācija un kontrole;  
o Vispārīgās prasības marķējumam un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādes praktiskie aspekti;  
o Kvalitātes kritēriju izmantošana konkurētspējas veicināšanai. 

 Praktisko nodarbību tēmas (12h):  
o Produkta marķējuma izstrāde atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmām;  
o Dažādu norāžu piemērošana augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktiem;  
o Kvalitātes kritēriju izmantošana mārketinga aktivitāšu plānošanā, lai palielinātu produktu konkurētspēju. 

Atbalsts: 50% vai 90% 
 

Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi 
draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos (t.sk. videi draudzīgu iepakojamo materiālu pielietošana) 32h 4 
dienas (Kods 52) 

 Teorētisko nodarbību tēmas (16h):  
o Enerģijas izmantošanas efektivitāte;  
o Videi draudzīgs un konvencionāls iepakojums;  
o Iepakojuma materiālu formas, to daudzveidīgā ietekme uz produktu kvalitātes saglabāšanau;  
o Iepakošanas iekārtas, kuras piemērotas dabai draudzīgo iepakojumu fasēšanai;  
o Aktīvai un inteliģentais iepakojums, tā loma pārtikas zudumu apjoma samazināšanā.  

 Praktisko nodarbību tēmas (16h):  
o Energoapgādes efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīze pielietojot aprēķinu, statistikas diskusiju metodes; 
o Atjaunīgo energoresursu analīze pārtikas ražošanas uzņēmumu energoapgādē;  
o Iepakojuma materiālu pārbaude praktiski veicot pārtikas produktu iepakošanu un kvalitātes izvērtēšanu;  
o Dabai draudzīgo (biodegradējamie) iepakojuma ,materiālu un iekārtu piemērojamības pārbaude. 

Atbalsts: 50% vai 90%  
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MEŽSAIMNIECĪBA: 
Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski  16h 2 dienas OKTOBRĪ 
(Kods 58 ) 

 Teorētisko nodarbību (9h):  
o Mežaudžu noturības parametri, stabilitāte, statistika.  
o Mežaudžu audzēšanas riski, to noteikšana.  
o Mežaudžu audzēšanas riska finansiālie aprēķini, riska moduļi dažādām koku sugām.  
o Nozīmīgākie koku augšanu ietekmējošie faktori – slimības, kaitēkļi, meža dzīvnieku bojājumi, mežsaimnieciskie 

pasākumi to ierobežošanai.  
o Vētras un ugunsgrēki – iespējas risku mazināšanā.  
o Lēmumu pieņemšana par bojātas mežaudzes apsaimniekošanu: bojājumu apjoma novērtēšana, koku 

izdzīvošanas varbūtības noteikšana.  
 Praktisko nodarbību tēmas (7h):  

o Mežaudžu stabilitātes un noturības praktisks novērtējums (vid. caurmērs, vid. augstums, stabilitātes koeficients, 
koku izvietojums u.c.).  

o Riska faktoru identificēšana un izvērtēšana.  
o Mežaudzēs konstatēto riska faktoru bojāto koku sastopamības (%) un bojājumu intensitātes (%) aprēķināšana 

un novērtēšana.  
o Meža slimību un kaitēkļu un to bojājumu praktiska atpazīšana, uzskaite. 

Atbalsts: 100%  
 

Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā 16h 2 dienas NOVEMBRĪ (Kods 59) 
 Teorētisko nodarbību tēmas (9h):  

o Meža apsaimniekošanas sertifikācijas attīstības pamatojums;  
o Sertifikācijas principi; Sertifikācijas mērķi un uzdevumi;  
o Meža apsaimniekošanas sertifikāciju standarti;  
o Meža apsaimniekošanas (uzņēmumu) sertifikācija: biežāk izmantotās shēmas Latvijā un citās ES valstīs (FSC, 

PEFC, ISO 14001), to vispārīgs salīdzinājums (priekšrocības un trūkumi).  
o Meža apsaimniekošanas sertifikācijas process; Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija., t.sk. arī SBP un risku 

izvērtēšana pirms mežizstrādes  
 Praktisko nodarbību tēmas (7h):  

o Meža sertifikācijas sākotnējās dokumentācijas sagatavošana, situācijas analīze dažāda izmēra īpašumiem, meža 
apsaimniekošanas sertifikācijas standarta analīze;  

o Mežsaimniecisko darbu atbilstības vērtējums dabā meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta prasībām; 
Atbalsts: 100%  
 

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos 16h 2 dienas OKTOBRĪ (Kods 61) 
 Teorētisko nodarbību tēmas (9h):  

o Definīcija, vēsturiskas izmaiņas dabas aizsardzības prasībās meža apsaimniekošanā;  
o Komponentes cirsmas, īpašuma, plašākas teritorijas mērogā;  
o Likumdošanas prasības, labās prakses nosacījumi (meža apsaimniekošanas standarti, informatīvie ieteikumi); 
o Vidi saudzējošas mežsaimniecības aspekti meža apsaimniekošanas plānošanā, meža atjaunošanā, jaunaudžu 

kopšanā, krājas kopšanā, galvenā cirtē;  
o Nekailciršu mežsaimniecības pamatprincipi, ieguvumi un riski.  

 Praktisko nodarbību tēmas (7h):  
o Saglabājamo bioloģiskās daudzveidības struktūrelementu izzīmēšana krājas kopšanā un galvenā cirtē.  
o Cirsmas plānošana un koku izzīmēšana nekailciršu mežsaimniecībā.  

Atbalsts: 100%  
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Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot 

zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai 

tiesiskais vadītājs.  

 

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 

000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez 

maksas,  jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. – 2020. gadam līdzekļiem. 

Lielajiem uzņēmumiem mācību maksa ir 90,00 EUR par dalībnieku. 

 

Pieteikties mācībām var zvanot pa tālruni: 28810789 vai sūtot informāciju uz e-pastu: macibucentrs@stc.lv 

 

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un 

informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  


