У Латвії така служба - Латвійський центр сільськогосподарських консультацій та
освіти - заснована Міністерством сільського господарства й Латвійською федерацією
фермерів2 пройшла наступні етапи:
Трохи історії
• 1991-1997 р. - Державна бюджетна установа
• 1997-2004 р. - Неприбуткова організація ТОВ Latvijas lauksaimniecības
konsultāciju un izglītības Atbalsta Centrs.
• З 2004 року по теперішній час - ТОВ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
Centrs.
Його фінансування здійснюється із трьох джерел: державний бюджет, платні
послуги та донорські проекти. Щоб одержати державне фінансування Центр щороку
укладає контракт із Міністерством сільського господарства із визначенням обсягу послуг
у конкретних сферах діяльності.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības Centrs надає найширший спектр послуг в
цій області по всій Латвії.
Його основні цілі.:
• сприяти розвитку сільського господарства, підвищувати рівень професійних і
економічних знань сільських підприємців;
• забезпечити організацію навчально-консультаційних пунктів у всіх районах
Латвії;
• підвищувати конкурентоспроможність жителів латвійського села в Євросоюзі;
• організовувати для працівників установ Міністерство сільського господарства,
заняття і курси з підвищення кваліфікації та подальшої освіти.
Навчання, консультування та інформування землекористувачів і жителів села
ТОВ "Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības Centrs" в 27 консультаційних бюро
- районних філіях.
Навчання
дорослих
включає
основнe,
середнє,
спеціальнe,
вищe
несільськогосподарськe і вищу сільськогосподарську освіту, що дозволяє підвищувати
конкурентоспроможність сільгосппродукції на ринку Євросоюзу, активізуючи розвиток
несільськогосподарської підприємницької діяльності.
Удосконалення професійних програм дозволяє працівникам сільського
господарства пройти перекваліфікацію, підвищити рівень професійної компетенції.
Крім бюджетних програм, фахівці центру надають платні послуги. У 2005 році
такі доходи становили 67% від загального фінансування. Засобами держсубсидій була
профінансована програма, яка наочно продемонструвала важливість передових
технологічних рішень в тваринництві та рослинництві (у тому числі - біологічному),
різноманітності агроприйомів і кооперації.
В цілях наближеності інформаційно-консультаційних послуг до дому в 2005 році
була впроваджена система обміну інформаційно-консультаційними послугами. За
допомогою сільрад, волостей і міських дум у 511 органах самоврядування були прийняті
на роботу фахівці з розвитку сільського господарства.
Координування роботи цих фахівців, підготовку матеріалів та заходи щодо по
навчанню виробляє ТОВ "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības Centrs" в 26 своїх філіях.
Головне завдання - систематизація і донесення актуальної інформації про
тенденції розвитку сыльськогосопдарської галузі в Євросоюзі, країні та районі до цільової
аудиторії (жителів села) з тим, щоб забезпечити дотримання правових актів ЄС, обмін
практичним позитивним досвідом роботи, дотримання норм у сфері охорони
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навколишнього середовища, а також донесення інформації про можливості отримання
фінансової підтримки з цільових фондів.

