APSTIPRINĀTS
Biedrības „Latvijas Industriālo kaņepju asociācija”
2010.gada 12.augusta valdes sēdē
(Protokols Nr. 3)
Valdes priekšsēdētājs.....................................G.Vilnītis

Biedrības „Latvijas Industriālo kaņepju asociācija” rīcības programma 2010.-2012.gadam
Nr.
p.k.
1.1.

1.2.

1.3.

Pasākums, projekts,
Mērķis un uzdevumi
Termiņš
Atbildīgais
aktivitāte
1.mērķis. Valsts atbalsta sistēma kaņepju audzētājiem un iespējamie atbalsta instrumenti pārstrādātājiem – gala produkcijas ražotājiem
Valsts atbalsta programma kaņepju un citu
Panākt, ka Zemkopības ministrija (ZM) pieņem atbalsta programmu,
06.2011
G.Vilnītis
dabīgo šķiedraugu audzētājiem
paredzot finansējumu pasākumiem, kas ir ZM kompetence:
1. Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) satura pārbaudes
01.2011
G.Strazds,
M.Lukša
sistēmas izveides nosacījumi;
2. Atbalsta programmas „Šķirnes kaņepju selekcija un
05.2011
M.Lukša
audzēšanas tehnoloģiju pētniecība” izveide;
05.2011
M.Lukša
3. Subsīdiju noteikšanas un piešķiršanas mehānisms kaņepju
audzētājiem.
Sistēmas izveide kaņepju tetrahidrokanabinola
1.Uzsākt dialogu ar ZM par THC satura pārbaudes sistēmas izveides
08.2010.
G.Vilnītis
(THC) satura pārbaudei
nosacījumiem;
2. Ņemot vērā ZM lēmumu, sagatavot Biedrības rīcības plānu THC
01.2011
G.Strazds,
satura pārbaudes sistēmas izveidei, paredzot sadarbības partneru
(pēc ZM
M.Lukša
piesaisti.
lēmuma)
Valsts atbalsta programmas un instrumenti
pārstrādātājiem un gala produkcijas ražotājiem

1.Informēt biedrību par aktuālajām atbalsta programmām, kuru
izmantošana ir iespējama;
2.Iesaistīties projektu pieteikumu sagatavošanā, saskaņā ar valdes
lēmumu;

Regulāri

G.Vilnītis

Regulāri

Valde

1

1.4.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Projekts „Kaņepju sēklas fonds”

Reģiona (vietas) izvēles kritēriji pirmapstrādes
ražotnes izveidei
Potenciālo uzņēmēju un investoru piesaiste
kritēriji pirmapstrādes ražotnes izveidei

Atbalsta finansējuma piesaistes iespēju izpēte
kritēriji pirmapstrādes ražotnes izveidei
Pirmapstrādes ražotnes pārstrādes
tehnoloģiskais risinājums

Sadarbība ar kaņepju salmiņu piegādātājiem,
audzētājiem
Pirmapstrādes procesā iegūtās šķiedras un
pusfabrikātu noieta tirgus izpēte

3. Pieņemt lēmumu par biedrības iespējamo dalību valsts atbalsta
programmā „Kompetences centri”
1.Panākt valsts un komersantu atbalstu šķirnes sēklas iegādei 2011.g.
sējas nodrošināšanai, izveidojot fondu (finanšu resursi sēklas iegādei).
2.Noslēgt līgumu par sēklu iegādi ar izvēlētajiem sertificēto kaņepju
sēklu piegādātājiem.
3.Kaņepju sēklu audzēšanas iespēju izvērtēšana Latvijā .
2.mērķis. Kaņepju klastera izveide Latvijā
Sagatavot priekšlikumus par kritērijiem un priekšnosacījumiem, kas
nosaka pirmapstrādes ražotnes vietas izvēli
1.Sagatavot sadarbības piedāvājumu – informatīvu materiālu
izmantošanai sarunās ar potenciālajiem investoriem u.c., kas ir
potenciāli ieinteresēti sadarbībai pirmapstrādes ražotnes izveidē;
2.Apzināt potenciālos investorus un sadarbības partnerus Latvijā un
ārvalstīs.
1.Sagatavot pārskatu par iespējām piesaistīt valsts atbalsta un ES
fondu finansējumu pirmapstrādes ražotnes izveidei
1.Apzināt iespējamos pirmapstrādes tehnoloģiskos risinājumus;
2.Veikt sadarbības partneru-iekārtu piegādātāju piedāvājumu
piesaistīšanu, izmantojot tehnoloģiju meklēšanu EEN-Latvija datu
bāzes pakalpojumus
1.Sagatavot nodomu protokola projektu starp zemniekiem – kaņepju
audzētājiem un potenciālo pārstrādes uzņēmumu
1.Veikt šķiedras un blakusproduktu realizācijas tirgus analīzi un
sadarbības partneru izpēti, ņemot vērā, ka 2011.gadā pārstrādes
procesā iegūtās izejvielas Latvijā nebūs iespējams realizēt.

2.Noslēgt vienošanos (nodomu protokolu) ar šķiedras un
blakusproduktu pircēju, ja biedrībai ir noteikts šāds uzdevums.

19.08.2010
01.12.2010

T.Laizāns,
Valde
M.Lukša,

15.12.2010

Valde

03.2011

G.Strazds,
M.Lukša

10.2010
11.2010

T.Laizāns,
L.Počs
T.Laizāns

11.2010

Valde

09.2010

01.2011

G.Strazds,
T.Laizāns
G.Strazds,
T.Laizāns
T.Laizāns

01.11.2010

G.Vilnītis

12.2010
(1.posms)
03.2011
(2.posms)

L.Počs

11.2010

04.2011

L.Počs

Valde

2

2.7.

3.1.
3.2.

4.1.

4.2.
4.3.

Tehniski-ekonomiskais pamatojums iespējamo
produkcijas ar augstu pievienoto vērtību
ražošanas variantu izvēlei

1.Noorganizēt profesionālu diskusiju – semināru, piesaistot plašu
ekspertu loku, lai izvēlētos iespējamos produkcijas ar augstu
pievienoto vērtību turpmākās izpētes virzienus;
2.Tehniski-ekonomiskā pamatojuma (priekšizpētes variantā)
sagatavošana
3.mērķis. Industriālo kaņepju audzētāju un pārstrādātāju informatīvais atbalsts
Kaņepju audzētāja „informatīvā pakete”
Izmantojot pieejamo informāciju, sagatavot biedrības biedriem un
potenciālajiem kaņepju audzētājiem izplatāmu informatīvu materiālu.
Mājas lapas izveide
Izveidot biedrības mājas lapu, kas nodrošinātu statūtos noteikto mērķu
un uzdevumu īstenošanu
4. mērķis. Biedrības darbības veicināšana un starptautiskā sadarbība
Sadarbība ar EIHA
1.Kļūt par EIHA asociēto biedru, nosūtīt pieteikumu;

Sadarbība ar citām starptautiskajām
partnerorganizācijām
Starptautiskas konferences organizēšana

2.Piedalīdieties EIHA konferencē
1.Sagatavot biedrībai informatīvu pārskatu par sadarbības iespējām ar
citām partnerorganizācijām;
1.Noorganizēt 2012.gadā starptautisku konferenci par industriālo
šķiedru audzēšanas un pārstrādes risinājumiem Latvijā un Z-Eiropā

06.2011

U.Krauja,
Valde

03.2011

U.Krauja

09.2010

T.Laizāns
G.Strazds
L.Počs,
M.Bērziņa

10.2010

01.2011
06.2011
10.2010
2012

G.Vilnītis,
T.Laizāns
Valde
T.Laizāns
M.Lukša
Valde

3

