VIENOŠANĀS Nr.1 PAR GROZĪJUMIEM
2016.GADA 29.JANVĀRA LĪGUMĀ Nr.2016/8

Rīga,

2016.gada 11.aprīlī

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura
darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības
ministrijas nolikums” (turpmāk arī – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa
Cimermaņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
bet abi kopā turpmāk – Līdzēji,
ievērojot Līdzēju 2016.gada 29.janvārī noslēgtā līguma Nr.2016/8 (turpmāk – Līgums)
5.2.apakšpunktu,
vienojas
1. izteikt Līguma 1.pielikumu šādā redakcijā:

1

“1.pielikums
2016.gada 29.janvāra
Līgumam Nr. 2016/8

Valsts Lauku tīkla darba plāna aktivitātes 2016. gadā
Nr.

Aktivitāte

1

Plānotais
finansējums,
EUR 2016
2

Rezultatīvie
rādītāji 2016

Apraksts

3

4

1

Lauku teritoriju
ekonomiskās aktivitātes
veicināšanas programma
(atbalstītās teritorijas)

321 376,92

26

2

Informatīvi izglītojošu
semināru organizēšana
visā Latvijā
(klausītājstundas)
Informatīvie pasākumi
jauniešiem un skolēniem
(nodarbības)
Kapacitātes celšana ZM
pakļautībā esošajām
iestādēm un
uzņēmumiem
(klausītājstundas)
Ziņu lapu sagatavošana
(autorloksnes)

104 198,66

31900

110 312,79

120

89 835,85

16000

75 306,09

22

3

4

5

Veicināt uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu lauku teritorijās.
Atbalstīt gados jauno, mazo/vidējo uzņēmumu vadītājus, izstrādājot saimniecību attīstības plānus.
Sniegt konsultācijas lopkopības, augkopības un mežsaimniecības nozaru attīstībai.
Semināri par likumdošanas un nozaru aktualitātēm lauku iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem.

Programma tiek īstenota ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm un
veidot skolēnu auditorijai izpratni par nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām.
Profesionālās kvalifikācijas celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem, tai skaitā,
novadu lauku attīstības speciālistu kvalifikācijas celšana.

Ziņu lapas un Čiekura sagatavošana ar pielikumiem par aktualitātēm lauku attīstības jomās, labas un
pārņemamas prakses piemēriem, speciālistu ieteikumiem. Ziņu lapa tiks izdota 12 reizes (izdevumi),
katrs izdevums tiek pavairots 6200 eksemplāros.
Čiekurs tiks izdots 4 reizes (izdevumi), katrs izdevums tiek pavairots 5000 eksemplāros.

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vietējo lauksaimniecības
produkcijas ražotāju un
mājražotāju atbalsta
programma (atbalstītās
teritorijas)
Pieredzes apmaiņas
braucieni Latvijā
(dalībnieki)
Ekonomiskā analīze LAP
efektīvākai apguvei
(nozaru skaits)
Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai
(pilotprojekta teritorijas)
Lauku attīstības
konsultantu darba
nodrošināšana
ekonomiskajai izaugsmei
lauku teritorijās
(speciālisti)
Tehnikas un būvniecības
katalogs, interneta rīki un
tālmācības (e-apmācības)
programmu uzturēšana,
atjaunošana (programmu
un rīku skaits)
Mācību prakšu
saimniecību tīkla
uzturēšana ( skaits)
Ilgtspējīgu
lauksaimnieciskās
ražošanas pilotprojektu
īstenošana (nozaru skaits)
Latvijas ekspertu darba
koordinēšana
pārstāvniecībai ES
(speciālistu skaits)

95 215,31

25

Programmas mērķis ir palielināt vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju iespēju kooperēties
startam pašvaldības iestāžu pārtikas produktu iepirkumos un citos noieta tirgos.
Veicināt pašvaldību izpratni par iespēju iepirkt vietējo lauksaimniecības ražotāju produkciju.

17 403,27

275

Plānoti 9 mācību braucieni, kuros tiek iesaistīti dažādu reģionā esošo lauku nevalstisko organizāciju un
ražotāju pārstāvji, ar mērķi apgūt labās prakses pieredzi Latvijā.

113 199,87

14

Lauksaimniecības nozaru ekonomiskā analīze, tai skaitā ekonomiskās informācijas apkopošana un
produkcijas pašizmaksas aprēķinu veidošana.

104 114,78

25

Atbalstīt gados jaunu (līdz 40 gadiem) cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās.
Ideju konkursa “Laukiem būt” organizēšana.

1 121 220,20

77

Novadu pašvaldību lauku attīstības speciālistu algošana un darba koordinēšana.

75 104,78

6

Tehnikas un būvniecības katalogs palīdzēs LAP investīciju projektu izstrādātājiem izprast adekvātus
cenu un izmaksu līmeņus investīcijām lauksaimniecības tehnikā un būvēs. Tiks uzturēta un papildināta
tālmācību programma “Lauksaimniecības pamati”, uzturēta un papildināta e- apmācību programma
internetā par mežsaimniecību, efektīvas piena lopkopības saimniecības izveidē un no jauna izveidots rīks
LAP atbalsta pieejamības noteikšanai.

16 075,37

1

Lauku jauniešu lauksaimniecības nozares karjeras izvēles programmas un prakšu saimniecību tīkla
darbības nodrošināšana, izglītības iestāžu iesaiste nozarē iesaistīto izglītības stiprināšanā.

325 696,49

6

70 150,06

3

Ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana 6 lauksaimniecības nozarēs - piena
lopkopība, liellopu gaļas ražošana, aitkopība, kazkopība, laukkopība un dārzkopība. Racionāli ieteikumi
ilgtspējīgai saimniekošanai piena, gaļas, integrētās augkopības nozarēs. Uz izmēģinājumiem balstīta
ražošanas analīze, optimālo modeļu izstrāde un zināšanu pārneses veicināšana ražošanā. EIP atbalsta
aktivitātes inovāciju grupu izveidei.
Ar šo pasākumu tiek veicināta lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības un citu saistīto nozaru
nevalstisko organizāciju līdzdalība pozīcijas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni aizstāvēšanā
un citu nozarēm būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Eksperti
piedalās un sniedz savu viedokli tematiskajās darba grupās Eiropas Savienības institūcijās.

3

15

Starptautiska Lauku tīkla
konference (skaits)

4 089,63

1

ES dalībvalstu Valsts Lauku tīklu konference.

16

Aktivitātes lauku telpas
ilgtermiņa stratēģijai
(skaits)
Reģionālo konferenču
organizēšana (konferenču
skaits)

3 500,00

1

Nepieciešamie pētījumi Lauku attīstības programmas īstenošanas vajadzībām.

16 116,00

5

130 770,44

5

2 793 686,51

x

Reģionālo konferenču mērķis ir iepazīstināt lauku iedzīvotājus un uzņēmējus ar lauku attīstības politikas
aktualitātēm, kā arī veicināt diskusiju par nepieciešamajiem uzlabojumiem tajā. Pasākuma ietvaros
plānots organizēt 4 reģionālās konferences un vienu konferenci par mežsaimniecību, kuru ietvaros notiek
arī darbs dažādās tematiskajās grupās.
Lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa mērķis ir popularizēt lauku vides attīstību
veicinošus projektus, tādā veidā ļaujot plašākai sabiedrībai uzzināt veiksmīgākās idejas un piemērus.
Lauku vides attīstība ir komplekss pasākums, tāpēc vērtīgi būtu veidot kopīgu lauksaimniecības un lauku
attīstības pasākumu popularizēšanas konkursu visām lauku sabiedrības grupām - nominācijas tiks
izvirzītas dažādās tematiskajās grupās. Projektu konkursa ietvaros paredzēts noslēguma pasākums ar
labāko projektu īstenotāju apbalvošanu. Dalība Latvijas un starptautiskajās lauksaimniecības izstādēs un
nozares atbalsta pasākumos.
x

586 674,17

x

x

3 380 360,68

x

x.”

17

18

Lauksaimniecības un
lauku attīstības projektu
konkursa organizēšana
(skaits)

Summa bez PVN
PVN 21%
Summa ar PVN

4

2. Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Vienošanās ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa.
3.
Izdevumi, kas Izpildītājam radušies pirms Vienošanās stāšanās spēkā, bet ne ātrāk kā pirms
2016.gada 1.janvāra, tiek uzskatīti par attiecināmiem, ja tie ir saistīti ar grozījumiem Līgumā saskaņā
ar šo Vienošanos.
4.
Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām. Viens
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
LR Zemkopības ministrija
Reģ.Nr.90000064161
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumam
„Tehniskā palīdzība”
Konts Nr.LV06TREL216031715200B
Valsts kase kods TRELLV22
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”
Reģ.Nr.40003347699
A/S „Swedbank”
Konts Nr. LV33HABA0551034575364
Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV - 3018

Valsts sekretāre____________
/D.Lucaua/

Valdes priekšsēdētājs_____________
/M.Cimermanis/
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