INFOLAPA Nr. 13
LOSP medijos:
Atbalsta nesniegšana AER rezultēsies lauksaimnieciskās ražošanas apdraudējumā
Šobrīd sabiedrība un politiķi strīdas, sacenšas solījumos par obligātā iepirkuma komponente (OIK)
likvidēšanu. Nelaimi OIK jomā radīja politiskās partijas, kuras sākot ar 1998.gadu, OIK paketē
iekļāva dabasgāzes koģenerāciju, piemērojot tai OIK atbalsta maksājumus. 2015.gadā visi elektrības
lietotāji, maksājot OIK, ~60% gadījumos subsidēja dabasgāzes koģenerāciju un tikai ~40% gadījumu
tas bija atbalsts biogāzes un biomasas koģenerācijai, kā arī hidro un vēja enerģijai, kas ir atbalsts
atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai enerģētikā.
http://www.losp.lv/node/5908
Ēnu ekonomika un dzīvnieku labturības prasību ignorance vai godprātīga rīcība?
Lolojumdzīvnieku (suņu, kaķu, sesku) audzētavas un pavairotāji – sirdsdarbs, hobijs, bezatbildība vai
labs ienākumu veids? Kas ir Latvijā joprojām neizsīkstošais piedāvāto kucēnu un kaķēnu avots?
Ēnu ekonomika un dzīvnieku labturības prasību ignorance vai godprātīga rīcība? Šī joprojām ir
pelēkā zona un tās dati, diemžēl, ir šokējoši.
http://www.losp.lv/node/5909
Lauksaimnieki vēlas OIK atcelšanu, taču viena lieta saistībā ar to viņus dara ļoti bažīgus
Šobrīd sabiedrība un politiķi strīdas, sacenšas solījumos par obligātā iepirkuma komponente (OIK)
likvidēšanu. Nelaimi OIK jomā radīja politiskās partijas, kuras sākot ar 1998.gadu, OIK paketē
iekļāva dabasgāzes koģenerāciju, piemērojot tai OIK atbalsta maksājumus, skaidroja
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes pārstāvji.
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-velas-oik-atcelsanu-tacu-viena-lieta-saistiba-ar-to-vinus-dara-lotibazigus
Nepiekrīt būt par upuri lielajos plānos, Dienas Bizness
Starp praktiskās dzīves redzējumu laukos un Ekonomikas ministrijas stāstu par Nacionālo enerģētikas
un klimata plānu (NEKP) līdz 2020. gadam ir pretrunas. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē pēc Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieku
Dzintara Kauliņa vēstījuma par NEKP izaicinājumiem tuvākā un tālākā nākotnē lauksaimnieki cēlās
kājās un iebilda, saucot Ekonomikas ministriju par mūsdienu reketa perēkli, jo īpaši uzsverot, ka
šobrīd par energoaudita kavējumu lauksaimniekam uzreiz tiek uzlikts 4600 eiro liels sods, bet daži
sodīti vēl bargāk.
Sola pārskatīt sodu politiku
Energoefektivitātes auditi lielajiem enerģijas patērētājiem bija pirmā tēma, par kuru lauksaimnieki
LOSP pārstāvju sapulcē 20. martā cēlās kājās un emocionāli pārmeta Ekonomikas ministrijai par
pārmērīgu sodu politiku, jo tos piemēro nebrīdinot un pie pirmās izdevības. «Kādas gan
elektromotoram var būt energoefektivitātes iespējas vispār? Lietderības koeficients ir 80%, un tur
neko vairāk neizdomāsi. Mēs nokavējām audita iesniegšanas dienu, jo patiesībā jau auditorus nebija
iespējas sarunāt laikā. Sods - 4600 eiro. Tas ir visīstākais rekets, ko realizē Ekonomikas ministrija.
Jūs nevienu īstu ražotāju neklausāties, un nekas jūs, izņemot papīrus, neinteresē. Tā neviens nedara:
kā pārkāpums, tā uzreiz sods,» LOSP pārstāvju sapulcē sacīja kāds lauksaimnieks.
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:
5.aprīlī būs LBLA informatīvais seminārs Durbē!
Šeit plašāka informācija - http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe
Pieteikšanās
elektroniska
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform
Latvijas Lauku forums aktivitātes:
LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku
attīstības veicināšanai!
LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku attīstības
veicināšanai! Tiek meklētas gan organizācijas, gan uzņēmēji, kas darbojas ar mērķi veicināt
ilgtspējīgu lauku attīstību, kā arī jaunieši līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot) ar vēlmi un/vai
pieredzi ilgtspējīgas lauku attīstības jautājumos. http://www.losp.lv/node/5852

“Trusis
un
citi"
Aicinām apmeklēt!

"Trusis un citi" aktivitātes:
7.aprīlī
Straupē
rīko
2.Vidzemes

trušu

gadatirgu.

Biedrība "Gaļas liellopu audzētāju biedrība"
Mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellou ganīšanā”
2019. gada 4.-5. aprīlī Zaubē zemnieku saimniecībā Atēnas notiks biedrības "Gaļas liellopu
audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellou ganīšanā”.
Lektore - profesore Dzidra Kreišmane.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11,42 euro mazajām saimniecībām un
mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz
15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz
50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 57,10 euro.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots.
Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.
http://www.losp.lv/node/5897
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Biedrība „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādē:
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Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē
sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus Mālpils Biotehnoloģiju Centrā
(MBC), kur varēs iepazīties:
- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu;
- ar slieku audzēšanu un barošanu;
- ar biohumusa ražošanu;
- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām;
Dalības
maksa
10eur/no
cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712

NOZARES AKTUALITĀTES:
Zināms, kurš paplašinās “Mežvidu” siltumnīcas. Investīcijas pārsniegs trīs
miljonus eiro
Dārzeņu audzētāja “Mežvidi” īpašnieces SIA “Latgales dārzeņu loģistika” siltumnīcu kompleksu
paplašinās uzņēmums “Filter”, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Kompānija “Filter” atzīta par uzvarētāju starp trim pretendentiem “Latgales dārzeņu loģistikas”
izsludinātajā iepirkumu konkursā. Kompānijas piedāvātā līgumcena ir 2,859 miljoni eiro bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 3,459 miljoni eiro ar PVN.
http://laukos.la.lv/zinams-kurs-paplasinas-mezvidu-siltumnicas-investicijas-parsniegs-tris-miljonuseiro

Eiropas Parlamenta balsojums par kohēzijas finansējuma noteikumiem
Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja jaunus finansēšanas noteikumus, kuru mērķis ir uzlabot ES
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
•
Ieguldījumu pārvirzīšana no valsts uz reģionu līmeni
•
Lielāka daļa finansējuma pilsētām
Atjauninātie noteikumi būs spēkā no 2021. līdz 2027. gadam. Tie attieksies uz Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda finansējumu visos ES reģionos.
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2019g/marts-2019/kohezijas-finansesana.html
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Eiropas Parlamenta deputāti atbalsta patērētājiem un videi draudzīgāka
elektroenerģijas tirgus izveidi
Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apstiprināja jaunus noteikumus, kuru mērķis ir izveidot
patērētājiem un videi draudzīgāku ES elektroenerģijas tirgu.
•
Viedie skaitītāji, dinamiska cenu noteikšana un iespēja mainīt piegādātāju patērētājiem visā
Eiropā;
•
Izbeigts valsts atbalsts ogļu elektrostacijām;
•
Jauni ES pasākumi pēkšņu piegādes pārtraukumu novēršanai.
Eiropas Parlaments pieņēma četrus ar ES elektroenerģijas tirgu saistītus likumprojektus, tā noslēdzot
darbu pie “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” likumprojektu paketes. Neformālu vienošanos ar
dalībvalstu ministriem deputāti bija panākuši jau pagājušā (2018) gada beigās.
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2019g/marts-2019/elektroenergija.html

Kaitīgo organismu iznīdētāju grupas vadītāja skaidro, kā izvairīties no tomātu
slepkavām
Latvijas veikalos pircēji pamanījuši importētus tomātus, kuri, iespējams, inficēti ar augļu ražai
kaitīgo Pepīno vai ToBRFV vīrusu. Pēdējos četros gados Latvijā šis vīruss nav konstatēts. Cilvēku
veselībai tas nekādu kaiti nodarīt nevar, bet to ievazājot siltumnīcās vai dārzos, augļu raža var
samazināties uz pusi. Kā šo vīrusu atpazīt un kā no tā izvairīties Jauns.lv skaidro Kaitīgo organismu
ierobežošanas darba grupas vadītāja.
https://jauns.lv/raksts/zinas/324527-kaitigo-organismu-iznidetaju-grupas-vaditaja-skaidro-kaizvairities-no-tomatu-slepkavam

Atbalsta summa LIZ iegādei palielināta par 20 miljoniem eiro
Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu noteikumos
par valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražošanai.
http://www.losp.lv/node/5911

Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku reģistrs kļūs informatīvāks
Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību
lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanai un
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanai. http://www.losp.lv/node/5912

Atjaunotas prasības meliorācijas sistēmu reģistrēšanai meliorācijas kadastrā
Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājausi jaunus meliorācijas kadastra noteikumus, ko sagatavojusi
Zemkopības ministrija. Noteikumi attiecas visiem zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem,
kuru zemes īpašumā ūdens režīmu regulē izbūvētas meliorācijas sistēmas. Meliorācijas sistēmas
Latvijā ūdens režīmu regulē 2,1 miljonā hektāru lauksaimniecības un meža zemes, un meliorācijas
sistēmu īpašnieki
vai tiesiskie valdītāji ir valsts, pašvaldības un privātpersonas.
http://www.losp.lv/node/5913
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5.aprīlī Jelgavā Zemgales lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz

konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”
Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina
Zemgales lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra
valsts!” Konference notiks 5. aprīlī, piektdienā, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātē, Svētes ielā 18, Jelgavā. Konferences sākums plkst. 11:00.

Zaļā gaisma OIK atcelšanai, bet “zaļā” enerģija būs jāatbalsta
Pašreizējā obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēma varētu tikt atcelta, taču nav skaidrs, kad
tas īsti notiks. Valdība 26. martā nolēma Saeimā iesniegt Ekonomikas ministrijas sagatavoto
informatīvo ziņojumu “Par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu”. “Zaļā” enerģija būtu
jāatbalsta, tikai – kāds ir labākais risinājums? Līdz 31. maijam Ekonomikas ministrija solīja nākt
klajā ar iespējamiem risinājumiem.
https://lvportals.lv/norises/302963-zala-gaisma-oik-atcelsanai-bet-zala-energija-bus-jaatbalsta-2019

“Ošenieku grauds” jaunas graudu pieņemšanas ēkas būvniecībā investēs 680 000
eiroLauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) “Ošenieku grauds” Saldus
novadā plāno būvēt jaunu graudu pieņemšanas ēku ar trim graudu uzglabāšanas tvertnēm, kas
ļaus dubultot graudu uzglabāšanas kapacitāti.
http://laukos.la.lv/osenieku-grauds-jaunas-graudu-pienemsanas-ekas-buvnieciba-investes-680-000eiro

Uzlabotas iespējas meklēt traktortehnikas valsts tehnisko apskati
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) ir izveidojusies interaktīvu valsts tehniskās
apskates rīku/karti traktortehnikai, kurā jebkurš interesents var meklēt tehniskās apskates vietu un
laiku iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai. http://www.losp.lv/node/5916

Grilēšanas sezona var sadārdzināties
Cūku cena mēneša laikā aptuveni uz pusi dārgāka. Cenu situācija preču biržās mūsdienās kalpo par
atskaites punktu daudzām izejvielām. Nekāds izņēmums šajā ziņā nav arī pārtikas izejvielu cena, kur
pēdējā laika tendences sevišķi satraucošas varētu likties cūkgaļas mīļotājiem, kas kā reiz sakrīt ar
pavasara grilēšanas sezonas sākumu.
http://www.db.lv/zinas/grilesanas-sezona-var-sadardzinaties-485633

“Dobeles dzirnavnieks”: Latvija šogad var gatavoties jaunai graudu rekordražai
Uz graudu cenu kāpumu tuvākajā laikā nevar cerēt, jo daudzās lielajās graudus audzējošajās valstīs šogad
solās būt laba graudu raža, tāpēc to cenas šogad drīzāk varētu kristies, aģentūrai LETA prognozēja graudu
pārstrādes uzņēmuma “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. “Latvijai apkārt
lielajos tirgos, piemēram, Krievijā sējumiem ir ļoti labi apstākļi, tāpēc zemnieki ir palielinājuši arī apsētās
platības. Tas nozīmē, ka tur arī ir labas ražas potenciāls. (..) Lielajos tirgos Francijā, Vācijā graudi ir
pārziemojuši ļoti labi. Ja šie ražas apmēri būs lieli, būs spiediens uz cenām,” sprieda Amsils, piebilstot,
http://laukos.la.lv/dobeles-dzirnavnieks-latvija-sogad-var-gatavoties-jaunai-graudu-rekordrazai
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Apstiprinātas izmaiņas lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku reģistrēšanā
Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanai un lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanai. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Lauksaimniecības datu centram (LDC) jānodrošina
lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana un lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšana.
http://laukos.la.lv/apstiprinatas-izmainas-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-registresana

LLKC: Lēnām sākas pavasara darbi sējumos. Ir cerība uz veiksmīgu sezonu
Aizvadītā gada siltais rudens, kas sējumiem ļāva sagatavoties ziemai, pietiekams sniega daudzums uz
laukiem un ne pārlieku zema gaisa temperatūra šopavasar zemniekiem vieš cerības uz labāku sezonu nekā
aizvadītā gada sausajā vasarā.
http://laukos.la.lv/llkc-lenam-sakas-pavasara-darbi-sejumos-ir-ceriba-uz-veiksmigu-sezonu

“Lauku ceļotājs” dosies ciemos pie lībiešiem
2019. gada 24. aprīlī, “Lauku ceļotājs” aicina mediju pārstāvjus doties uz Lībiešu krastu ciemos pie
lībiešiem, lai iepazītu to unikālās kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas tūristu acīm. “Braucienā dosimies
uz Ziemeļkurzemes lībiešu reģionu, kur ciemosim lauku sētās, kuras piedalīsies “Māju kafejnīcu dienās”,
skatīsim jaunatvērto Lībiešu saieta namu Kolkā, klausīsimies stāstus un baudīsim lībiešu valodu caur
dziesmām un kulināro mantojumu,” stāsta “Lauku ceļotāja” prezidente Asnāte Ziemele.
http://laukos.la.lv/lauku-celotajs-dosies-ciemos-pie-libiesiem

LAD AKTUALITĀTES
No 2019.gada 10.aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var
pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir
17.jūnijs.
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar
pieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.
Šā gada aprīlī un maijā dienests organizē arī klātienes konsultācijas daudzās vietās Latvijā, lai
palīdzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumus elektroniski. Klientiem iespēja
iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan apmeklējot LAD klientu apkalpošanas
centrus.
Konsultāciju grafiku var skatīt dienesta mājaslapā. Par konsultāciju norises laiku var uzzināt, arī
zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000. Grafiks tiks papildināts!
Semināru kalendārs:
1.aprīlis - Tukuma ledus halles 2. stāva konferenču zāle
1.aprīlis - Krāslavas kultūras nams
2.aprīlis - Valgunde, centrs "Avoti"
2.aprīlis - Ozolnieku novada dome
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3.aprīlis - Talsu novada domes lielā zāle
3.aprīlis - Limbažu novada pašvaldība
3.aprīlis - Sproģi, Sproģu saieta nams
3.aprīlis - Gulbenes novada dome
3.aprīlis - Ērgļu saieta nams
4.aprīlis - Rauna, Vidzemes iela 2
4.aprīlis - Ludzas novada pašvaldība
Pasākumu kalendārs
1.aprīlī beidzas lauku bloku precizēšana
No 1.aprīļa sākas pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā
No 1.aprīļa sākas sezonas laukstrādnieku periods
5. aprīlī Jelgavā norisināsies konference "Stipri reģioni, stipra valsts!"

VAAD aktualitātes:
Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2019. gada pavasarī
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) īpaši jutīgajās teritorijās veic augsnes minerālā slāpekļa
monitoringu. Šogad, atjaunojoties kultūraugu veģetācijai, monitoringa vajadzībām augsnes paraugi
ievākti 47 laukos Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Krimuldas, Mārupes un Olaines novados.
Ņemot vērā veģetācijas atjaunošanās tempus, augsnes paraugi ņemti 19. un 20. martā, kas ir par 23 nedēļām ātrāk nekā pagājušajā gadā (3. - 10. aprīlī).
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8258
Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā
Katalogā iekļauta ziemas rapša šķirne "Mauro KWS", vasaras rapša šķirne "INV135", "INV145",
"INV140 CL", ziemas rudzu šķirne "SU Performer", no kataloga svītrota ziemas rapša šķirne
"Bagira", "Belana" un "INV1044" http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8257

PVD aktualitātes:
PVD ir atzīts par iniciatīvas #konsultēvispirms līderi
Pārtikas un veterinārais dienests ir atzīts par iniciatīvas #konsultēvispirms līderi un uzņēmējiem
atsaucīgāko uzraudzības iestādi Latvijā 2018. gadā. PVD ģenerāldirektors Māris Balodis: "
http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/pvd-ir-atzits-par-iniciativaskonsultevispirms-lideri-?id=10070
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Līdz ar gājputniem atgriežas putnu gripas draudi
Tuvojoties siltajam laikam un sākoties savvaļas putnu migrācijai, Pārtikas un veterinārais dienests
aicina putnkopjus būt piesardzīgiem - ievērot biodrošību, lai mājputnus pasargātu no saslimšanas ar
putnu gripu un citām putnu infekcijas slimībām.
http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/lidz-ar-gajputniem-atgriezasputnu-gripas-draudi?id=10006

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris
http://www.losp.lv/node/5751

•
•

Trešdien, 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks
pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā.
Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos.
CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no
pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES fondu projektu aktualitātēm. Pēdējā laikā bieži dzird
pieminam izmaksu pieaugumu projektos, tai skaitā būvniecībā. Taču tā ir problēma, kas iezīmējusies
visos plānošanas periodos, kopš Latvija saņem ES fondu atbalstu. Mūsu secinājums – izmaksu
pieaugums bieži vien ir neatbilstošas plānošanas sekas. Reāli un pilnīgi aprēķini jau sākotnēji ļauj
projektu īstenot bez nepatīkamiem pārsteigumiem pusceļā. Iespējams, mazāki skaitļi tāmē acīm ir
patīkamāki, bet veicamos darbus tas lētākus, diemžēl, nepadara.”
Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību
aizsardzības centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm ES
fondu ieviešanā, kā arī sniegs projektu īstenošanai noderīgu informāciju, piemēram, par izmaksas
pamatojošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un
līgumu kontroli un materiālu drošumu un atbilstību būvniecības projektos. Ar pieredzi projektu
īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji.
Semināri notiks:
Rīgā - 3. aprīlī 10.00 Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2;
Zemgalē - 10. aprīlī plkst. 11.00 Bauskas pils konferenču zāle, Pilskalns, Bauska;
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Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenes tehnikuma telpas, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža,
Smiltenes pagasts;
Kurzemē - 24. aprīlī 11.00 Kuldīgas mākslas nams, 1905. gada ielā 6, 1.stāvā, Kuldīga;
Latgalē - 30. aprīlī plkst. 11.00 atpūtas centrs „Bāka”, Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes
novads.
Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. Semināru, kas
norisināsies 3. aprīlī Rīgā, būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē.

Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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