VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2019. gada 29. janvāra līguma Nr.2019/8

Rīga,

2019. gada_____. martā

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura
rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 “Zemkopības
ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa
Cimermaņa personā, kurš rīkojas saskaņa ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet
abi kopā turpmāk – Līdzēji,
ievērojot Līdzēju starpā 2019. gada 29. janvārī noslēgtā līguma Nr.2019/8 (turpmāk – Līgums) 5.2.
apakšpunktu un ņemot vērā ar Zemkopības ministrijas 2016. gada 19. janvāra rīkojumu Nr.19 “Par
pasākuma “Tehniskā palīdzība” līdzekļu piešķiršanas komisijas izveidošanu” izveidotās komisijas
2019. gada .28.marta lēmuma Nr.9.3-14e/3/L/TP/2019 4.punktu un 7.-9. pielikumus, vienojas par
tālāk norādīto:
1. Līguma īstenošanai 2019. gadā izmantot Pasūtītāja piešķirto, bet Izpildītāja kopējo neapgūto
finansējumu 19 767,19 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi eiro,
deviņpadsmit centi) apmērā, tai skaitā 21 % pievienotās vērtības nodoklis 3 430,67 EUR (trīs
tūkstoši četri simti trīsdesmit eiro, sešdesmit septiņi centi), kas veidojas no neapgūta finansējuma
2018. gadā, kas tika piešķirts Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātam saskaņā ar
2018. gada 10. janvāra līgumu Nr.2018/4 7 002,78 EUR (septiņi tūkstoši divi eiro, septiņdesmit
astoņi centi) apmērā, tai skaitā 21 % pievienotās vērtības nodoklis 1 215,36 EUR (viens tūkstotis
divi simti piecpadsmit eiro, trīsdesmit seši centi), un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
aktivitātēm saskaņā ar 2018. gada 10. janvāra līgumu Nr.2018/3 12 764,41 EUR (divpadsmit
tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri eiro, četrdesmit viens cents) apmērā, tai skaitā 21 % pievienotās
vērtības nodoklis 2 215,31 EUR (divi tūkstoši divi simti piecpadsmit eiro, trīsdesmit viens cents).
Kopējais neapgūtais finansējums izmantojams Līguma izpildei atbilstoši šīs vienošanās 2. punktā
minētajām Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātēm 2019. gadam.
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2. Izteikt Līguma 1.pielikumu šādā redakcijā:
“1.pielikums
2019. gada 29. janvāra
līgumam Nr. 2019/8
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2019. gadā

Nr.p.k.

Aktivitāte

Rezultatīvie
rādītāji
2019

Plānotais
finansējums
2019, EUR

1

Informatīvu un izglītojošu semināru
organizēšana (izglītojošo pasākumu skaits)

8

15 850,42

2

Zivsaimniecības popularizēšana skolās
(pilotprojekta teritorijas)

5

7 399,47

3

Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni pa
Latviju un uz Eiropas valstīm (braucieni)

10

31 566,83

4

Zivsaimniecības informatīvo izdevumu
sagatavošana (izdevumu veidi)

2

21 084,86

Aktivitātē ietvertās informācijas vispārīgs apraksts

Vietēja mēroga semināri par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē, kā arī zvejniecības,
akvakultūras un ar to darbību saistītām tēmām nozares pārstāvjiem, interesentiem un
ZVRG.
Programma tiek īstenota ar mērķi radīt interesi par zivsaimniecības nozari un veidot
skolēnu auditorijai izpratni par nozares darbību, tās īpatnībām un tradīcijām.
Aktivitātes ietvaros tiek rosināta zivsaimniecības interešu grupu izveide skolēniem
piekrastes
teritorijās.
Ar skolēniem strādā gan nodaļas, gan ZST. LLKC nodaļas organizē skolēniem tikšanos
ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar nozares darbību un ar to
saistīto dzīvesveidu; ZST sadarbībā ar VLT veido, un iesaistās publiskā profila izveidē
sociālajos tīklos, ar kuru palīdzību spētu aptvert un uzrunāt plašāku mērķauditoriju
skolēnu un jauniešu vidū.
Braucienu organizēšana pa Latviju un uz Eiropas valstīm ar mērķi gūt Latvijas un citu
valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt
informāciju par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām nozarē.
Mērķauditorija – piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieki, akvakultūras pārstāvji un
ZVRG.
Zivsaimniecības
gadagrāmatas
sagatavošana
un
izdošana.
Ziņu lapas sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē, speciālistu
ieteikumiem un komentāriem, labiem un pārņemamiem prakses piemēriem, t.sk.
ZVRG realizētajiem projektiem. Izdevums tiks izplatīts LLKC birojos, BIOR, ZVRG,
LAD, Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros, novadu pašvaldībās.
Izdevums
tiek
izplatīts
arī
elektroniski.
Papildus informācijas sagatavošana par aktuāliem zivsaimniecības jautājumiem un tās
publicēšana www.zivjutikls.lv

2

5

Zivsaimniecības konferences (skaits)

1

Ikgadējās zivsaimniecības konferences organizēšana, kurā piedalīties tiek aicinātas
visas nozarē iesaistītās organizācijas un iestādes.

2 746,77

Profesionālās kvalifikācijas celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un
kapitālsabiedrībām.
Aktivitātes ietvaros ZM iesaistītām struktūrvienībām, LAD un LLKC darbiniekiem u.c.
ZM pakļautībā esošajām iestādēm un kapitālsabiedrībām tiek papildinātas zināšanas
zivsaimniecības jomā, kā arī sniegts ieskats pozitīvo projektu pieredzē EJZF
finansējuma apguvē.
Pasākums piekrastes zvejnieku aktivizēšanai, akvakultūras veicināšanai,
uzņēmējdarbības plānošanai, t.sk. nepieciešamo investīciju, mārketinga pasākumu
plānošanai, budžeta sastādīšanai, palīdzībai finansējuma piesaitē.
Akvakultūras eksperta darba nodrošināšana. Eksperta darba pienākumos ietilpst
konsultāciju sniegšana akvakultūras jautājumos, darbs ar akvakultūras uzņēmumiem,
konsultācijas EJZF finansējuma piesaistē. Akvakultūras nozares un produkcijas
popularizēšana. Piedalīšanās inovatīvu risinājumu izstrādē.
Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi, lai veicinātu organizāciju aktīvāku
iesaisti ar zivsaimniecības nozari saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, problēmu
definēšanā un iespējamu risinājumu izstrādē. Rosināt aktīvāku projektu piesaisti ZRP
veicināšanā.
Novadu lauku attīstības konsultantu algošana un darba koordinēšana 10 piekrastes
teritoriju attīstības konsultantiem (Salacgrīva, Engure, Mērsrags, Roja, Dundaga,
Ventspils, Pāvilosta, Nīca, Rucava, Carnikava).
Turpināt 2016., 2017. un 2018. gadā uzsākto pētījumu par jaunas karpu šķirnes
ieviešanas iespēju izpēte Latvijā (pārbaudīt jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju Latvijas
apstākļos).
Zivsaimniecības
gada
balva
zivsaimniecības
nozares
uzņēmumiem.
ZST atbalsts pasākumiem ar mērķi popularizēt zivsaimniecības nozari un
zivsaimniecības produkcijas ražotājus. Pasākuma ietvaros Latvijas iedzīvotājus
iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām, dzīvi zvejnieku sētā un uzņēmējdarbību
piekrastē, rīkojot noteikta piekrastes reģiona atvērto durvju dienas pie uzņēmējiem 3
teritorijās. Novadu garšas pasākumi 3 vietās.

6

Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām
iestādēm un kapitālsabiedrībām (izglītojošo
pasākumu skaits)

4

6 060,10

7

Akvakultūras un piekrastes teritoriju
ekonomiskās aktivitātes veicināšanas
programma (atbalstīto uzņēmēju skaits)

15

36 085,21

8

Akvakultūras ekspertu darba nodrošināšana
(skaits)

1

13 857,23

9

Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas
pasākumi (organizāciju skaits)

2

5 327,77

10

Piekrastes teritoriju attīstības speciālistu
darba nodrošināšana (speciālistu skaits)

10

125 420,01

11

Demonstrējumi un pētījumi (skaits)

1

16 399,40

12

Atbalsts zivsaimniecības nozares
popularizēšanai un zivsaimniecības projektu
konkursa organizēšana (skaits)

7

81 498,30

Summa bez PVN

x

363 296,37

x

PVN 21%

x

76 292,24

x

Summa ar PVN

x

439 588,61

x.”
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3. Izteikt Līguma 2.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:
„2.pielikums
2019. gada 29. janvāra
līgumam Nr.2019/8
Koptāme Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitātēm
2019. gadā
1.tabula
Nr.p.k.

Izmaksu pozīcija

1.

Darba samaksa

214 978,82

1.1.

Darba samaksa, stundas

173 244,27

1.2.

DDSAOI – 24,09%

41 734,55

2.

Mainīgās izmaksas

148 317,55

2.1.

Transports, km

x

2.2.

Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes

x

2.3.

Pasākumu sludinājumi

x

2.4.

Telpu noma

x

2.5.

Kafijas pauzes

x

2.6.

Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI

x

2.7.

Autobusu noma

x

2.8.

Komandējuma un citas transporta izmaksas

x

2.9.

Nakšņošana, naktis

x

2.10.

Citas ar komandējumu saistītās izmaksas

x

2.11.

Komandējuma dienas nauda

x

2.12.

Pavairošana

x

2.13.

Materiāli pasākumiem

x

2.14.

Profesionālā korekcija

x

2.15.

Rakstu sagatavošana

x

2.16.

Balvas projektu konkursa laureātiem

x

2.17.

Citi ārpakalpojumi

x

3.

Kopā

4.

PVN 21%

5.

Kopā ar PVN

Summa, EUR

363 296,37
76 292,24
439 588,61

DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa.”
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4. Izteikt Līguma 2.pielikuma 11.tabulu šādā redakcijā:
"Piekrastes teritoriju attīstības speciālistu darba nodrošināšana
Aktivitāte Nr.10
11.tabula
Nr.

Izmaksu postenis

Skaits

Cena, EUR

Summa, EUR

1

Darba samaksa

1.1.

Speciālistu darba koordinēšana (A4*), stundas

14997,03

1.2.

Novadu lauku attīstības speciālistu darba samaksa,
speciālisti

78000,00

1.3.

DDSAOI - 24,09%

22 402,98

2

Mainīgās izmaksas

10020,00

2.1.

Transports, km

2.2.
3

Degvielas izmaksas lauku attīstības konsultantiem
Kopā

4

PVN 21%

5

Kopā ar PVN

115 400,01

x
x
125 420,01
26 338,20
151 758,21

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa."
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5. Izteikt Līguma 3.pielikumu šādā redakcijā:
“3.pielikums
2019. gada 29. janvāra
līgumam Nr. 2018/8
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošanas
finanšu plūsma 2019. gadam
2018. gadā veicamie maksājumi pa mēnešiem, EUR

Nr.

1

Aktivitāte

1
Valsts
Zivsaimniecības
sadarbības tīkla
darba plāna
aktivitāšu
īstenošana 2019.
gadā

Līguma
summa
2019.gadam,
EUR

2018. gada
kopējais
neapgūtais
finansējums
darba plāna
aktivitāšu
īstenošanai
2019.gadā,
EUR

Kopējā
2019.
gadam
pieejamā
summa,
EUR

2

3

419 821,42

19 767,19

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

439 588,61

104 955

0

0

104 955

0

0

104 955

0

0

104 956,42

0

0.”
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6. Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Vienošanās ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa.
7. Izdevumi, kas Izpildītājam radušies no 2019. gada 1. janvāra, bet pirms šīs vienošanās stāšanas
spēkā, ir attiecināmi, ja tie ir saistīti ar Līguma 1.1. apakšpunktā uzdoto Uzdevuma izpildi un ir
ietverti Tīkla darba plāna aktivitāšu ieviešanas tāmē 2019. gadam saskaņā ar šo vienošanos.
8. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā 2 (divos) vienādos eksemplāros kopā uz 7 (septiņām)
lapām. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
LR Zemkopības ministrija
Reģ.Nr.90000064161
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumam
„Tehniskā palīdzība”
Konts Nr.LV54TREL216031715300B
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.LV47HABA0551034575306
Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV - 3018

Valsts sekretāre____________

Valdes priekšsēdētājs_____________

/D.Lucaua/

/M.Cimermanis/
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