
              

 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2015. gada 18. februārī noslēgto līgumu Nr. 2015/31, pasākums „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

Jelgavas nodaļas rīkotie izglītojošie semināri novembrī. 
 
 

Izglītojošo semināru norises vieta: Jelgavas konsultāciju birojs, Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3001 
 

Diena/laiks Tēma/Mērķis Lektori 

5.novembris 
no 10.00-16.30 

Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku (mājputni un 
zaķveidīgie) aizsardzības prasības (Padomes Regula (EK) Nr. 
1099/2009), MK noteikumi Nr.21 
 
Mērķis: Sniegt izglītojošā semināra dalībniekiem nepieciešamās prasmes 
un zināšanas par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku 
aizsardzības prasībām to pirmskaušanas turēšanas, apdullināšanas un 
nogalināšanas laikā. 

Inga Skādule 
PVD PUD vecākā eksperte  

11.novembrī 
no 10.00-16.30 

Pašizmaksas aprēķinu modeļi un to pielietojums dažādās lauku 
saimniecībās. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji 
saimniekošanā. Līgumu pamatprincipi un līgumu veidi.  
Komercdarījumu veidi. 
 
Mērķis: Praktiski apgūt pašizmaksas aprēķina metodes un iepazīt LLKC 
izstrādātos pašizmaksas modeļus, lai tos prastu pielietot savās 
saimniecībās. Sekmēt saimniekošanas efektivitātes rādītājus lauku 
saimniecībās, pielietojot pašizmaksas un citu ekonomisko rādītāju 
aprēķinu. Sekmēt izpratni par dažādu līgumu veidiem un to sastādīšanas 
nosacījumiem. Sekmēt izpratni par komercdarījumu veidiem 
uzņēmējdarbībā. 
 

Andris Stepanovs 
Projektu vadītājs 
LLKC, Ekonomikas nodaļa 
 
Liene Kalniņa 
Ekonomikas konsultante 
LLKC, Ekonomikas nodaļa 
 
Kristīne Cimermane 
Juriskonsulte 
LLKC, Grāmatvedības un 
finanšu nodaļa 

23. un 
30.novembrī 

no 10.00-16.30 

Darbs ar dažādu tūristu grupu uzņemšanu. 
 
Mērķis: Sniegt praktiskas zināšanas par dažādu tūristu grupu uzņemšanas 
specifiku lauku saimniecībā. Cilvēki ir dažādi – pēc temperamenta, 
vecuma, dzimuma, izglītības, rakstura iezīmēm, tautības, profesijas, 
ieņemamā amata un vēl daudziem citiem kritērijiem. Izglītojošā semināra 
laikā tiks atbildēts uz šādiem jautājumiem: kā sniegt viesiem saprotamu, 
kvalitatīvu informāciju un pārdot savu produkciju. Kā veidot pozitīvas 
emocijas viesos un saglabāt spēkus turpmākajiem darbiem. Seminārā tiks 
sniegta informācija, kā iegūt prasmi tikt galā ar dažādām  situācijām, 
parūpēties par jebkuru grupas dalībnieku, neaizmirstot visas grupas 
intereses. 
 
 

Dzintra Līce 
Viesnīcu un restorānu 
mācību centra lektore 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
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24.novembrī 
no 10.00-16.30 

Enerģētiskās vērtības un uzturvērtības aprēķins pārtikas 
produktiem. Ēdienu tehnoloģiskās kartes izveides 
pamatprincipi. 
 
Mērķis: 1.sniegt praktiskas zināšanas uzturvielu aprēķina veikšanai un 
pamatprincipiem, kas būtiski, veicot uzturvērtības noteikšanu un 
atspoguļošanu marķējumā. Izglītojošais seminārs ir aktuāls pārtikas apritē 
iesaistītajiem uzņēmumiem visos pārtikas aprites posmos, ja 
uzņēmējdarbība ir saistīta ar pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājam. Pamats, Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 
25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem.  
2. sniegt praktiskas zināšanas ēdienu tehnoloģiskās kartes izveidē, kas 
kalpo, kā pamatdokuments organizējot un vadot katra produkta veida 
ražošanas procesu. Dokumentētu pasākumu kopumu pārtikas ražošanas 
uzņēmumā nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Dalībnieki apgūs 
izejvielu aprēķinu, gatavā produkta ražošanai, svara zudumu noteikšanu 
produktiem apstrādes laikā, un gatavā produkta iznākumu. 
 
 
 

Daiga Kunkulberga 

LLU, Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes 
asociētā profesore, 
lektore 
 
Gita Krūmiņa Zemture 

LLU, Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātes 
lektore 
Mg.paed., Mg.cib.hyg 

 
Pieteikšanās izglītojošiem  semināriem e-pastā: Videga.vitola@llkc.lv, vai zvanot pa tālruni: 27877006 
Izglītojošos seminārus finansē Valsts Lauku Tīkls. 
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