
       Rugāju vidusskolā un Eglaines pamatskolā novembrī tika organizēta Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra  Balvu nodaļas informatīvā diena un pieredzes 
apmaiņas brauciens skolēniem. LLKC Balvu novada lauku attīstības 
konsultante  Tamāra Lielbārde pastāstīja, ka pasākums tika īstenots ar mērķi radīt 
skolēniem interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni 
par nozaru darbību, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību. 

     Gatavojoties šim pasākumam, jau vairākas dienas iepriekš skolā viesojās lauku 
uzņēmēji.  LLKC konsultantes Tamāra Lielbārde un Anita Kokorēviča tikšanās laikā 
stāstīja par uzņēmējdarbības iespējām laukos un izglītības iespējām Latvijas skolās ar 
lauksaimniecību saistītās profesijās. Tika stāstīts par LLKC piedāvātiem 
pakalpojumiem, darbības nozarēm un to lomu uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī par 
konkursiem “Šodien laukos” un “Laukiem būt!”, par projektu iespējām 
uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā, kā arī minēja apkārtējo novadu uzņēmēju 
īstenoto projektu piemērus. Skolēniem tika uzdots praktiskais uzdevums – graudu 
atpazīšana un zināšanu tests ar jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecību. Prieks bija 
par to, ka skolēni pazīst graudaugus, un labi atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

 

    Lai jauniešiem būtu lielāka izpratne par lauksaimniecības nozarēm uz tikšanos tika 
uzaicināts lauku sētas “Baķi” īpašnieks Aivars Baķis, kurš nodarbojas ar aitkopību. Viņa 
saimniecībā ir vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, nodarbojas ar tūrismu, 
piedāvā pirts rituālus un pusdienas ar aitas gaļas plovu. Interesanti bija noklausīties 
viņa dzīves stāstu. 

    Pasākumā piedalījās jaunā uzņēmēja Jeļena Golovneva, “LaMur flowers decoration” 
dekorēšanas studijas īpašniece, kura izgatavo, pārdod un iznomā lielformāta ziedus no 



inovatīviem materiāliem. Viņa nodarbojas arī ar pasākumu, kāzu, dzimšanas dienu un 
citu svētku noformēšanu. Prezentācijas laikā skolēni tika iedvesmoti, ka laukos var 
nodarboties ne tikai ar lauksaimniecību, bet arī ar radošām un kreatīvām nodarbēm, 
piemēram, dekorēšanas pakalpojumiem un dekoru izgatavošanu. Viņa ar savu pieredzi 
jauniešus iedrošināja nebaidīties no izaicinājuma darīt to, kas pašam patīk un tas 
noteikti izdosies. 

 Savukārt 26. novembrī 9. un 8. klašu skolēni devās braucienā uz Malnavas koledžu 
Kārsavas novadā un z/s ”Kotiņi” Viļakas novadā. 

Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas 

Latgales un Austrumvidzemes. Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales 

un Latvijas darba tirgum. Pašlaik Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies 

pārrobežu sadarbības jomGalerijaPrint. 

Savukārt 26. novembrī 9. un 8. klašu skolēni devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Malnavas koledžu Kārsavas novadā un z/s ”Kotiņi” Viļakas novadā. 

 Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no Latgales 
un Austrumvidzemes. Koledža piedāvā iespēju jauniešiem bez maksas apgūt kādu no 
darba tirgū pieprasītām profesijām: dārzkopību, banku zinības un finanses, 
lauksaimniecību, lauksaimniecības tehniku. 

Skolēnus laipni sagaidīja Malnavas koledžas skolotāji un aicināja skolēnus apskatīties 
koledžas telpas.  Viņi iepazīstināja ar materiālo bāzi, telpām auto mehāniķu mācībām, 
kur var diagnosticēt automašīnas, un metināšanas laboratoriju. 

 

http://www.laukutikls.lv/print/11491


  

  

 Skolēniem bija iespēja redzēt kartingus, lauksaimniecības agregātus, traktorus. 
Pārsteidzoši bija Malnavas koledžas audzēkņu izgatavotie darbi, kas tapuši, izmantojot 
metināšanu. 

  

Tālāk ceļš veda uz z/s “Kotiņi”, kurā pamatā nodarbojas ar graudaugu un pākšaugu 
audzēšanu Saimniecība ir viens no lielākajiem sēklaudzētājiem Latvijā. Papildus 
nodarbošanās ir produktu pārstrāde – ražo nerafinētu rapšu eļļu, miežu grūbas, 



putraimus, pērļu grūbas, pupu miltus, kviešu/miežu miltus, lobītas šķeltas pupas. 
Viens no galvenajiem nākotnes produktiem būs pupu milti, kas aizvietos soju desās, – 
tā saka uzņēmuma pārstāvji. Lopbarību “Kotiņos” ražo jau no pašiem pirmsākumiem. 
Daudzu gadu pieredze ir ļāvusi augt gan piedāvājuma klāstam, gan kvalitātei. 

  

Saimniecībā lepojas ar to, ka gandrīz visiem pārtikas produktiem ir piešķirta zaļās 
karotītes kvalitātes zīme.  

 



    Saimniecības pārstāvis Rolands Keišs skolēnus sagaidīja un pastāstīja par 
saimniecības vēsturi, lielumu un tās saimniecisko darbību. Saimniecības apstrādājamā 
zemes platība ir 3000 ha, no kuriem 2200 ha ir augstu kategoriju sertificētas sēklas 
lauki. Saimniecības veiksmīgas modernizācijas un attīstības pamatā ir katra projekta 
rentabilitātes un dzīvotspējas izvērtēšana, kā arī saimnieka uzstādījums, ka peļņai 
jābūt no pamatdarbības, inovatīviem risinājumiem un zinātniskiem eksperimentiem, 
liekot lietā savas un komandas zināšanas, pieredzi un intuīciju.  

 

    Pēc pasākuma jaunieši atzinīgi vērtēja iegūto informāciju un apgalvoja, ka bija ļoti 
interesanti aplūkot gan Malnavas koledžu, gan veiksmīgo uzņēmumu Latvijas 
pierobežā z/s “Kotiņi”, kā  arī dzirdēt uzņēmēju veiksmes stāstus. 

 

 

 

 

 

 



 


