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Mūsu projekta mērķis bija izvērtēt Ukrainas lauksaim-
niecības konsultantu profesionālo kvalifikāciju un iz-
strādāt šīs valsts vienotas kvalifikācijas celšanas 
shēmu, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmēju eks-
portspēju un nodrošinātu viņiem iespēju gūt profesio-
nālas konsultācijas. 

Pieredzes apmaiņas vizītēs Latvijā galveno uzsvaru li-
kām uz konsultanta darbu ar mazajiem un vidējiem uz-
ņēmējiem, arī uz produktu kvalitāti un produktu virzību 
Eiropas Savienības tirgū. Šo vizīšu laikā apmeklētas 
nozīmīgas iesaistītās valsts institūcijas, ar LLKC spe-
ciālistiem noritēja diskusijas par sadarbības modeli ar 
uzņēmējiem, kooperatīviem un pašvaldībām.

Tika apmeklēti mājražotāju veikaliņi Jelgavā un Talsos, 
piedāvātas daudzveidīgu produktu degustācijas un 
pieredzes stāsti. Augļu un ogu ražotājiem no Ukrai-
nas ļoti vērtīgs bija Dobeles augkopības institūta ap-
meklējums un tikšanās ar speciālistiem. Tika pārrunāti 
jautājumi par audzēšanas tehnoloģijām un pārstrādes 
iespējām. 

LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils 
informēja par bioloģisko saimniekošanu, augļu un ogu 
audzēšanu, šķirņu daudzveidību un jaunākajām ten-
dencēm. Praktiskajās nodarbībās apmeklētas vairā-
kas augļu un ogu audzētāju saimniecības, piemēram, 
z.s. «Gaidas» un SIA «Lubeco». Abas saimniecības 
ir lielisks piemērs ne tikai audzēšanas un pārstrādes 
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Ienākšana tirgū ar augstas 
pievienotās vērtības produktu 
ir problēma jebkuram 
ražotājam gan Latvijā, gan 
Ukrainā. Mazie ražotāji nevar 
būt vieni paši šajā tirgū, viņiem 
jāapvienojas ar līdzīgiem 
ražotājiem un jāstrādā kopā.

Mājražotāju veikala apmeklējums Talsos.

Mājražotāju veikala apmeklējums Jelgavā.

jautājumos, bet arī veiksmīgas kooperācijā un pro-
duktu realizācijā. Lielu interesi izraisīja Dārzkopības 
institūta vēsturiskais skatījums uz dārzkopības at-
tīstību Latvijā, pētniecības virzieniem, kā arī visi ar 
pārstrādi saistītie jautājumi. Tādēļ izskanēja domas, 
ka noteikti jāturpina sadarbība gan konkrētu prob-
lēmu risināšanā, gan izglītošanā. 

Savukārt mācību semināros Ukrainā (Ļvovā un 
Odesā) uzsvars tika likts uz Latvijas ekspertu zi-
nāšanām par institucionālajiem, finanšu un tiesis-
kajiem aspektiem. Ļoti vērtīga Ukrainas pusei bija 
informācija par augļu un dārzeņu ražošanas kvalitā-
tes standartu ievērošanu Eiropas Savienības (ES) 
tirgū.

Projekta noslēgumā ministrijā apaļā galda diskusi-
jā piedalījās arī ES Atbalsta grupas lauksaimniecī-
bas politikas ieviešanai Ukrainā līderis Džons Millns 
un citi lauksaimniecības politikas eksperti. Balsto-
ties uz darba grupu rezultātiem Latvijā un Ukrainā, 
panākta īpaša izpratne par apmācības vajadzībām 
un izveidota lauku konsultantu mācību programmu 
bāze. 

2019.–2020. gadā Latvijas un Ukrainas attīstības 
sadarbības projekts tiks turpināts, ieviešot tiešsais-
tes mācību platformu “E-konsultants”.

Ukrainas uzņēmējam lauksaimniekam svarīgākais 
ieguvums no šī projekta bija iespēja novērtēt prak-
sē, ka arī neliela apjoma uzņēmumi (īpaši mājražo-
tāji) spēj saražot kvalitatīvu un ES tirgum atbilstošu 
produkciju.

Vairāk par projektu:
• https://ej.uz/4w4y
• https://ej.uz/tzn2
• https://ej.uz/dhf4
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