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1. MINISTRA UZRUNA

Godājamais lasītāj!
2010. gads zemkopībā ir bijis gan smags, gan cerīgs. Kaut arī
turpinājās ekonomiskā krīze, lauksaimniecības, zivsaimniecības un
mežsaimniecības nozari 2010. gadā vērā ľemami satricinājumi
neskāra. Turpinājās ekonomiskā aktivitāte un attīstība, un to apliecina
skaitļi – lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produkcija, kā
arī koksne un tās izstrādājumi 2010. gadā bija pirmrindnieki Latvijas
eksportā. Meža nozarē saražotā produkcija tika eksportēta 900 miljoni
latu apmērā, bet lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības
produktu eksports sasniedza pēdējo gadu augstāko līmeni –
869 miljonus latu. Ļoti liels pieaugums bija lauksaimniecības, pārtikas
un zivsaimniecības produkcijas eksportā uz Krieviju – par 61 procentu vairāk nekā
2009. gadā.
2010. gadā valsts budžeta līdzekļu taupīšanas nolūkā turpinājās strukturālās reformas
Zemkopības ministrijā, piemēram, resora budžets salīdzinājumā ar 2009. gadu tika samazināts
par 39 procentiem.
Esam centušies izmantot visas patlaban pieejamās atbalsta iespējas, turpinot apgūt
Eiropas Savienības atbalsta līdzekļus: 2010. gadā kopumā lauksaimniekiem, zivsaimniekiem
un mežsaimniekiem dažādos atbalsta maksājumos izmaksāti 314 miljoni latu. Esmu gandarīts,
ka Lauku atbalsta dienesta tiešo maksājumu administrējošā sistēma ir atzīta par labāko
Eiropas Savienībā.
Tāpat esam vienkāršojuši kārtību attiecībā uz ES projektu īstenošanu, lai projekta
iesniedzējam būtu iespēja ľemt mazāku kredītu, proti, projekta iesniedzējam ar kredīta
līdzekļiem vairs nav jāsedz ES līdzfinansējuma daļa. Par spīti ekonomiskajai krīzei un valsts
budžeta konsolidācijai, Zemkopības ministrija panāca, ka Latvijas lauksaimniekiem tiek
saglabāts vairāku nodokļu atvieglojums. 2010. gadā sniegts arī būtisks atbalsts – 3,9 miljoni
latu – grūtībās nonākušajai cūkkopības nozarei.
Zemkopības ministrija gan Eiropas Komisijā, gan sarunās ar citām Eiropas Savienības
dalībvalstīm ir iestājusies un arī turpmāk iestāsies pret pastāvošo netaisnīgumu un
negodīgumu Kopējās lauksaimniecības politikas tiešo maksājumu sistēmā, ko nepieciešams
reformēt tā, lai pēc 2013. gada tiešie maksājumi visu dalībvalstu, arī Latvijas,
lauksaimniekiem tiktu aprēķināti pēc objektīviem un godīgiem kritērijiem.
Arī 2011. gadā Zemkopības ministrijas prioritāte ir lauksaimnieciskā ražošana,
veicinot produkcijas kvalitātes, pievienotās vērtības un konkurētspējas kāpumu.
Raudzīsimies, lai atbalsta maksājumus saľemtu tie lauksaimnieki, kas ražo un maksā
nodokļus.
Novēlu visiem būt neatlaidīgiem un aktīviem, tad mums viss izdosies, kā iecerēts!
Jānis Dūklavs,
zemkopības ministrs
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1. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
1.1. Juridiskais statuss
Zemkopības ministrija (ZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. Zemkopības ministrija ir izveidota 1993. gada
1. septembrī, un tās funkcijas ir:

izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;

organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības
politikas īstenošanu;

pildīt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Ministrijas darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums un Zemkopības
ministrijas nolikums.
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Zemkopības ministrija:

sagatavo nozaru politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus;

īsteno Zemkopības ministrijas darbības stratēģiju;

koordinē Zemkopības ministrijas struktūrvienību darbu;

nodrošina budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;

atbilstoši savai kompetencei pārstāv valsts intereses citās institūcijās;

pārzina Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un
valsts kapitālsabiedrību darbu;

nodrošina starptautisko sadarbību atbilstoši ministrijas kompetencei.
Zemkopības ministrs ir augstākā amatpersona ministrijā. Ministrs vada ministrijas
darbu. Ministram konsultatīvu palīdzību sniedz ministra biroja vadītājs. Ministram tieši
pakļauts ir arī parlamentārais sekretārs, kas nodrošina saikni starp ministru un Saeimu, un
valsts sekretārs.
Valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs. Valsts sekretārei Dacei
Lucauai 2010. gadā ir viens valsts sekretāra vietnieks, kas vada Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamentu.
Ministrijas ierēdľi un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena
amatpersona ir padota citai amatpersonai. Zemkopības ministrijas struktūrvienības ir
departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir
pakļautas valsts sekretāram atbilstoši valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumam.
Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram ir vietnieki. Patstāvīgo
nodaļu vada nodaļas vadītājs, kam arī var būt vietnieks.

1.2. Darbības virzieni un to mērķi, īstenotās budžeta programmas
(apakšprogrammas)
Zemkopības ministrija deleģēto funkciju izpildi un izvirzīto mērķu sasniegšanu
nodrošina, īstenojot piecus darbības virzienus.
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Darbības virziena mērķis – nodrošināt augstu pārtikas drošības un kvalitātes, kā arī
dzīvnieku veselības līmeni.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmu un tai pakārtotām
apakšprogrammām1:
1
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20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”:
○ 20.01.00 „Pārtikas drošība un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un
kontrole”;
○ 20.02.00 „Pārtikas aprite un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Darbības virziena mērķis – veicināt ilgtermiľā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas
un uz tirgu orientētas) uzľēmējdarbības attīstību laukos, ievērojot reģionāli līdzsvarotas
attīstības principus.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmām un tām pakārtotām
apakšprogrammām:

21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”:
○ 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
(subsīdijas)”;
○ 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā”;
○ 21.06.00 “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai”;
○ 21.07.00 “Lauksaimniecības risku fonds”;

63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 63.06.00 „Izdevumi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007–2013)”;

64.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošana”:
○ 64.06.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;

65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu
un pasākumu īstenošana”:
○ 65.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2007–2013)”;
○ 65.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007–2013)”;
○ 65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007–
2013)”;
○ 65.07.00 „Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;

66.00.00 „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ „66.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības
fonda (EZF) finansējumu (2007–2013)”;
○ 66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
apgūšanai (2007–2013)”;
○ 66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;

67.00.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti”;

69.00.00 „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu īstenošana”:
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īstenošana”:

○ 69.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu”;
○ 69.06.00 „Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai”;
70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu

○ 70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu
projektu un pasākumu īstenošanai”;

71.00.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 71.06.00 „Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu,
projektu un pasākumu īstenošanai”.
Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem
Darbības virziena mērķis – veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu
attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmu un tai pakārtotām
apakšprogrammām1:

22.00.00 “Cilvēkresursu attīstība”:
○ 22.02.00 “Augstākā izglītība”;
○ 22.05.00 “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” lauku konsultatīvai un informācijas apmaiľas sistēmai un
tālākizglītībai”.
Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana
Darbības virziena mērķis – nodrošināt dabas resursu apsaimniekošanas ilgtspējību.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmām un tām pakārtotām
apakšprogrammām1:

24.00.00 “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana”:
○ 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība”;
○ 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”;

25.00.00 “Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana”:
○ 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”;
○ 25.02.00 “Zivju fonds”;

26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”:
○ 26.02.00 „Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu
un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”;

27.00.00 “ Augu veselība un augu aprites uzraudzība”.
Nozaru pārvaldība
Darbības virziena mērķis – efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas
darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmu1

1
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28.00.00 “Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība”.

1.3. Pārskata gada prioritātes
Atbalsts lauksaimniecībai
Tiešie maksājumi 2010. gadā
2010. gadā par 2009. gada papildu valsts tiešā maksājuma un vienotā platības
maksājuma iesniegumiem kopumā izmaksāti 51,6 miljoni latu.
Par 2010. gada papildu valsts tiešā maksājuma iesniegumiem tika izmaksāti
43,3 miljoni latu.
2010. gada karstās vasaras un ārkārtas sausuma dēļ lauksaimnieki ieguva ļoti zemas
ražas, tāpēc netika gūti gaidītie ienākumi. Lai palīdzētu mazināt finansiālās grūtības, Eiropas
Komisija atzina par lietderīgu ļaut lauksaimniekiem no atbalsta shēmām (arī no vienotā
platībmaksājuma shēmas) saľemt avansa maksājumus līdz pat 70 % apmērā. Vienotā platības
maksājuma avanss par 2010. gada iesniegumiem tika izmaksāts 30,8 miljonu latu apmērā.
2010. gadā tika izmaksāts ārkārtas atbalsts piena sektorā 1,016 milj. LVL apmērā.
Lai palīdzētu novērst 2008.–2009.gada ekonomiskās krīzes negatīvās sekas ES
piensaimniecības sektorā un sniegtu atbalstu ES piena ražotājiem, kurus vissmagāk skāra
ekonomiskā krīze un kuriem šajos apstākļos radās likviditātes problēmas, 2009. gada nogalē
ES lēmumu pieľemšanas institūcijās tika pieľemts lēmums piešķirt ES dalībvalstu piena
ražotājiem vienreizēju atbalstu 300 milj. EUR apmērā.
Latvijai kopējais finansējums bija 1,44 milj. EUR vai 1,016 milj. LVL apmērā, un
atbalstu kopumā saľēma 1409 piena ražotāji.
Valsts atbalsts 2010.gadā
2010. gada 2. februārī Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus
Nr. 108 “Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”.
Sākotnēji kopējais pieejamais finansējums ZM budžeta apakšprogrammā 21.01.00 „Valsts
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” 2010. gadā subsīdiju veidā bija
paredzēts 10 043 729 latu apmērā. VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir noslēgusi
ilgtermiľa līgumu ar Zemkopības ministriju par „Lauksaimniecības ilgtermiľa investīciju
kreditēšanas programmu” un „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas
programmu”, kas paredz kredītprocentu starpības kompensēšanu VAS “Latvijas Hipotēku un
zemes banka”. Lai segtu valsts ilgtermiľa saistības, ar Ministru kabineta 2010. gada
26. novembra (prot. Nr.68 75.§) rīkojumu Nr.688 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali
starp ministrijām” ZM budžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecībai
un lauku attīstībai (subsīdijas)” kopējais finansējums 2010. gada beigās tika palielināts par
880 000 latiem. Tātad kopējais valsts atbalsta apmērs 2010. gadā bija 10 923 729 lati.
Pieejamais finansējums galvenokārt tika novirzīts lauksaimniecības produktu ražotājiem
šādos pasākumos:

atbalsta pasākumos daļējai kredītprocentu dzēšanai un starpības
kompensēšanai – 1 840 868 lati;

atbalstam lopkopības attīstībai – 4 046 644 lati.
2010. gadā Valsts ieľēmumu dienests akcīzes nodokli lauksaimniekiem atmaksājis
vairāk nekā 9,7 milj. latu apmērā.

1
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Lai zemniekiem mazinātu administratīvo slogu, ZM sagatavoja un Ministru kabinets
2010. gada 12. maijā apstiprināja noteikumus Nr. 444 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir
atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa
vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs
izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības
apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes”. Šajos noteikumos paredzēts, ka, sākot ar
2010. gada 1. jūliju, tiek ieviesta jauna no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas (gāzeļļas)
limita piešķiršanas sistēma. Jaunā sistēma zemniekiem deva iespēju saimnieciskajā gadā (no
kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam), iegādājoties dīzeļdegvielu (gan
mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā), norēķināties, nemaksājot akcīzes nodokli.
Aizdevumi apgrozāmo līdzekļu iegādei
2009. gada ražas novākšanas sezonas beigās graudaugu iepirkuma cenu krituma dēļ
lauksaimniekiem radās nopietnas problēmas ar graudu realizāciju un izveidojās ievērojami to
uzkrājumi.
Tāpēc lauksaimnieku pašu rīcībā nebija pietiekamu finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu
2010. gada pavasara sējai nepieciešamo resursu (sēklas, minerālmēslojuma, degvielas u.c.)
iegādi. Vienīgā iespēja, kā nodrošināt šos resursus, bija saľemt bankas aizdevumu apgrozāmo
līdzekļu iegādei. Diemžēl bankas kreditēšanu neatsāka tādā apmērā, lai nodrošinātu
lauksaimnieku pieprasījumu, un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas vērsās Zemkopības
ministrijā ar lūgumu rast risinājumu šai problēmai.
Pēc saskaľošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem (Starptautisko Valūtas fondu un
Eiropas Komisiju) tika apstiprināti Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumi Nr. 403
„Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai” ar kopējo kredītlīniju Ls 10 milj.
Atbilstoši šiem noteikumiem valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes
banka” sāka aizdevumu izsniegšanu. Saimnieciskās darbības veicēji, kas ražo Līguma par
Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, un augļu un
dārzeľu ražotāju grupas varēja pretendēt uz aizdevumu Ls 5 000–700 000 apmērā. Savukārt
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām pēc to ierosinājuma maksimālā
robeža tika palielināta līdz Ls 2 milj.
Kopumā 2010. gadā tika piešķirts 200 aizdevumi par Ls 7 438 533, no kuriem
Ls 2 390 000 saľēma trīs lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.
Latvijai piešķirts finansējums no Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plānam
paredzētajiem līdzekļiem 13,26 miljonu eiro apmērā. Tas tika novirzīts piena nozares
pārstrukturēšanai. No piešķirtajiem līdzekļiem 5,17 miljonu eiro tika novirzīti Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam pasākumam „Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana”. Īstenojot pasākumu, tika sagatavoti un Ministru kabinetā apstiprināti
atbalsta piešķiršanas nosacījumi jauna piena pārstrādes uzľēmuma izveidei. Atbalstīta jauna
kooperatīviem un piena ražotājiem piederoša piena pārstrādes uzľēmuma izveide, paredzot,
ka šāds uzľēmums tā piektajā darbības gadā pārstrādās vismaz 100 000 tonnu piena. Turklāt
noteikts, ka ar piena pārstrādi saistītiem projektiem pasākumā atbalsta intensitāte tiks
palielināta par 5 vai 10 % atkarībā no uzľēmuma lieluma.
ZM 2010.gadā ir pilnveidojusi atbalsta saľemšanas nosacījumus mājražotājiem
Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana”. No 2010. gada Latvijas skolēniem ir iespēja saľemt bezmaksas augļus un
dārzeľus saistībā ar ES programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeľiem jeb “Skolas
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auglis”. Programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un augļu un dārzeľu patēriľa
veicināšanu skolēnu vidū.
2010./2011. mācību gadā Latvijai piešķirtais ES finansējums – 316 tūkst. LVL (75 %)
un Latvijas līdzfinansējums – 105 tūkst. LVL (25 %).
Programmas mērķauditorija – 1.–6. klases skolēni. Īstenojot programmu, skolēniem katru
mācību dienu periodā no 2011. gada 10. janvāra līdz 28. februārim bez maksas varēja dalīt
integrētus svaigus augļus (ābolus, bumbierus, liellogu dzērvenes) un dārzeľus (kāpostus,
kāļus, kolrābjus, burkānus), kas piegādāti no to ražošanas vietas līdz skolēnam ne tālāk par
300 km.
Papildus bezmaksas produktiem skolēniem tika paredzēti arī izglītojošie pasākumi par
veselīgu uzturu un augļu un dārzeľu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Šos pasākumus
nodrošināja skolas.
Eksporta kompensācijās pienam un piena produktiem un pārstrādātiem produktiem
Latvija 2010. gadā kopumā izmaksāja 120 tūkst. LVL: pienam un piena produktiem –
117 tūkst. LVL, pārstrādātiem produktiem – 2,8 tūkst. LVL.
Pēc eksporta kompensāciju izmaksu apmēra var secināt, ka 63 % no 2010. gadā
izmaksātajām eksporta kompensācijām ir bijušas par produktiem, kuru eksporta mērķa valsts
bijusi Krievija, 25 % – par produktiem, kas eksportēti uz Azerbaidžānu un 10 % – par
produktiem, kas eksportēti uz Saūda Arābiju.
2010. gadā turpinājās diskusijas Augsta līmeľa darba grupā (ALDG) piensaimniecības
jautājumos, kas tika izveidota 2009. gadā kā viens no EK rīcības pasākumiem saistībā ar
nepieciešamību cīnīties ar piena nozares krīzes sekām un veidot stabilu, efektīvu un
konkurētspējīgu piena nozari ES nākotnē. ALDG darbības laikā nozares eksperti diskutēja par
to, vai un kuri jauni pasākumi būtu nepieciešami, lai turpmāk palīdzētu stabilizēt tirgu un
ražotāju ienākumus, samazinātu cenu svārstības un uzlabotu tirgus caurskatāmību.
ALDG diskusijas notika četros blokos:
I bloks – līgumattiecības starp piensaimniekiem un piena pārstrādes uzľēmumiem, lai
veiksmīgāk līdzsvarotu piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, piena ražotāju ietekmes
palielināšana darījumos ar pārējiem ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem, kā arī tirgus
pārredzamība un informācija kā ieguvums piena ražotājiem, pārstrādei un patērētājiem.
II bloks – esošo tirgus instrumentu piemērotība un „nākotnes līgumu” tirgus iespējamā
izveide piena nozarē.
III bloks – informācija par tirgu un produktiem (kvalitātes, veselības un marķējuma
jautājumi).
IV bloks – inovācijas un pētniecība, lai uzlabotu piena nozares konkurētspēju.
2010. gadā Latvijā tika īstenots vienīgi graudu iepirkums intervencē. Graudu
iepirkuma intervencē periods ir no 1. novembra līdz 31. maijam, un tie tiek iepirkti par likmi
101,31 EUR/t (~ 71 LVL/t). Latvijā laikā no 2009. gada 1. novembra līdz 2010. gada
31. maijam intervencē tika iepirktas 22 993 tonnas miežu. Turpretī periodā no 2010. gada
1. novembra graudi iepirkumam intervencē netika piedāvāti, jo tos varēja realizēt tirgū par
cenu, kas par vairāk nekā 50 % pārsniedza intervences cenu.
Zivsaimniecība
2010. gadā turpinājās Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējuma piesaiste
zivsaimniecības nozares attīstībai. No 2008. gada, kad tika sākta EZF pasākumu ieviešana,
līdz 2010. gada beigām bija apstiprināti 694 projektu iesniegumi ar kopējo publisko
finansējumu 58,4 miljoni latu apmērā, kas ir 50 procenti no kopējā 2007.–2013. gada
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plānošanas periodā pieejamā publiskā finansējuma, t. i., 117,1 miljoniem latu. No tiem
2010. gadā tika apstiprināti 255 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu
20,8 miljoni latu apmērā, bet finansēti 193 projekti ar publisko finansējumu 17,9 miljoni latu
apmērā.
Latvija ir panākusi izdevīgākus nosacījumus nozvejas kvotām 2011. gadā. 2010. gada
26. oktobrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē
Luksemburgā tika panākta vienošanās par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 2011. gadam.
Salīdzinājumā ar 2010. gada nozvejas kvotām Eiropas Komisija sākumā vēlējās tās
ievērojami samazināt: reľģēm – par 28 procentiem Baltijas jūrā un par 10 procentiem Rīgas
jūras līcī, brētliľām – par 30 procentiem, bet lašiem – par 15 procentiem.
Latvija sarunās panāca, ka reľģu nozvejas kvotas Baltijas jūras centrālajā daļā
samazinājums 2011. gadam nebija lielāks par 15 procentiem, bet Rīgas jūras līcī reľģu
nozvejas kvota vispār netika samazināta. Brētliľām, par kurām Eiropas Komisija ES ministru
padomes sanāksmes laikā norādīja, ka samazinājumam pēc zinātnieku ieteikuma vajadzētu
būt pat līdz 42 procentiem (regulas projektā bija piedāvāti 30 procenti), tika panākts, ka
nozvejas samazinājums būs tikai 24 procenti, un tas bija labākais rezultāts, ko Latvija šādā
situācijā sadarbībā ar Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju varēja sasniegt. Brētliľu nozvejas
kvotu jautājumā papildus tika pieľemta arī ES ministru padomes deklarācija, kas pieļāva
iespēju, ka Eiropas Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtiem zinātniskiem
argumentiem, 2011. gadā varētu pārskatīt un, iespējams, palielināt brētliľu nozvejas kvotas.
Savukārt mencu zvejai 2011. gadā nozvejas kvotas tika palielinātas par 15 procentiem
Baltijas jūras austrumu daļā un par sešiem procentiem rietumu daļā. Tas salīdzinājumā ar
2010. gadu zvejniekiem pa abiem zvejas rajoniem kopā ļaus nozvejot par 13 procentiem
vairāk mencu.
1. tabula. 2011. gada Latvijas kopējā nozvejas kvota Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
Zivju suga
2010.
2011.
Pieaugums/
samazinājums, %
Brētliľa
52 565 t
39 949 t
– 24
Reľģe Baltijas jūrā
3504 t
2 978 t
– 15
Reľģe Rīgas jūras
19 591 t
19 591 t
nemainās
līcī
Menca
5018 t
5715 t
+ 13
Lasis
38 783 gab.
32 965 gab.
– 15
Pārtika
Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē. Lai nodrošinātu augstu sabiedrības
veselības aizsardzības līmeni, vienotu valsts uzraudzību veterināro zāļu apritē, kā arī
optimizētu veterināro zāļu apriti kontrolējošo iestāžu funkcijas, Zemkopības ministrija
izstrādāja koncepciju „Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē”.
Latvijai ir izdevies pārliecināt Eiropas Komisiju un pārējo dalībvalstu ekspertus par
kūpināto šprotu tradicionālajām un vienlaikus specifiskajām īpašībām, kas kūpinātās šprotes
neļauj pielīdzināt pārējai kūpināto zivju produktu grupai, tādēļ Eiropas Komisijas Regulā
kūpinātas šprotes ir nošķirtas atsevišķi no pārējo kūpināto zivju grupas.
Meža nozare
Notika intensīvs darbs klimata politikas izstrādē ne tikai Eiropas Savienības, bet
globālajā līmenī kopumā, jo 2012. gadā beigsies Kioto protokola 1. saistību periods (2008.–
2012.) un ANO dalībvalstīm ir jāvienojas par emisijas samazināšanas mērķiem un saistībām
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klimata jomā laikā pēc 2012. gada. Jaunajā Kioto protokola saistību periodā būtiska nozīme
tiek piešķirta meža nozares ieguldījumam, un tiek izstrādāta jauna meža apsaimniekošanas
radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites metodika.
Meliorācija
Sākta polderu sūkľu staciju „Tome”, „Ikšķile-2” un „Spolītes” renovācija, īstenojot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju
aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana”.
Starpvalstu sadarbība
Sadarbības attīstīšana ar Krieviju, sevišķi Latvijā ražoto produktu eksporta
veicināšana.
Panākta vienošanās par veterinārajām prasībām liellopiem eksportam uz Turciju un
saskaľoti atbilstošie veterinārie (veselības) sertifikāti.
Birokrātiskā sloga mazināšana
Izstrādātas rekomendācijas un veikti pasākumi administratīvā sloga samazināšanai
pārtikas jomā, ľemot vērā Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecībā
izmantojamā zinātnes projekta „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums pārtikas
drošības normatīvajā regulējumā” rezultātus:

personām, kas ražo svaigpienu nelielā apjomā, noteikts paātrināts piena
realizācijas atļaujas saľemšanas process, samazinot PVD veicamo obligāto pārbaužu skaitu un
nosakot, ka ikvienā situācijā tiek izvērtēts risks un pēc riska analīzes noteiktas nepieciešamās
darbības. Tāpat tika atcelta prasība mazumtirgotājam reģistrēt žurnālā piena piegādes datumu
un piena temperatūru tā piegādes brīdi;

samazinātas Latvijā uzliktās papildu prasības piena produktu marķējumam.
Tāpat 2009. gadā tika sākta un 2010. gadā turpināta noteikumu izstrāde, paredzot
administratīvā sloga samazinājumu Ministru kabineta noteikumos par tiešo neliela apjoma
primāro produktu piegādi galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzľēmumam, kas tieši
apgādā galapatērētāju, un Ministru kabineta noteikumos par pārtikas uzľēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtību.
ZM iestāžu un funkciju optimizācija
Ar 2010. gada 1. janvāri tika izveidots zemkopības ministra pārraudzībā esošs valsts
zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona – “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts”. Institūts veidots uz Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā
diagnostikas centra bāzes, un papildus zinātniskajai darbībai tas turpinās veikt laboratoriskos
un diagnostiskos izmeklējumus (tostarp nodrošinās references laboratorijas funkcijas) saistībā
ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku
barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā.
No 2010. gada 1. janvāra tika reorganizēta (likvidēta) valsts aģentūra “Latvijas Zivju
resursu aģentūra”, kuras funkcijas pārľēma Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts, ZM un Lauku atbalsta dienests.
No 2010. gada 1. janvāra valsts aģentūrai „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” tika
pievienots K. Ulmaľa piemiľas muzejs „Pikšas” un Latvijas lauksaimniecības muzejs.
No 2010. gada septembra Zemkopības ministrija nav valsts kapitāla daļu turētāja
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Agroķīmisko pētījumu centrs” (ietverta Valsts augu
aizsardzības dienesta sastāvā), valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Augu
aizsardzības pētniecības centrs” (nodota Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārziľā) un
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas sertifikācijas centrs” (nodota privatizācijai).
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1.4. Ministrijas atbildībā esošās politikas jomas un nozares
Ministrija ir atbildīga par lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības nozares
politikas izstrādāšanu un īstenošanu.
Lai to nodrošinātu, ministrija

izstrādā un īsteno politiku šādās jomās:
○ valsts atbalstā un Eiropas Savienības atbalstā;
○ augu aizsardzībā un sēklu apritē;
○ mēslošanas līdzekļu apritē;
○ veterinārmedicīnā un ciltsdarbā;
○ meliorācijā;

piedalās pārtikas aprites un lauku attīstības politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

koordinē darbu ar Eiropas lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu;

piedalās Eiropas Savienības kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības,
meža un zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu Latvijā;

veicina zemes, lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un nodrošina to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

veicina lauku vides saglabāšanu;

nodrošina metodisko vadību un pārraudzību traktortehnikas un tās piekabju
aprites jomā un traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un atestācijas jomā;

organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras
līcī aiz piekrastes ūdeľiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeľos un
starptautiskajos ūdeľos;

veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

1.5. Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai ir padotas šādas iestādes:
Lauku atbalsta dienests;
Pārtikas un veterinārais dienests;
Valsts augu aizsardzības dienests;
Valsts meža dienests;
valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”;
valsts aģentūra “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts;
Latvijas Valsts augļkopības institūts;
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts;
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts;
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts”.














Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”;
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs”;
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”;

valsts akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”;

valsts akciju sabiedrībā “Lauku attīstības fonds”;
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sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības

centrs”;




sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Piensaimnieku laboratorija”;
akciju sabiedrībā “Nagļi”;
akciju sabiedrībā “Latgales enerģētika”.
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2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
2.1.1. Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojuma kopsavilkums 2010. gadā ir attēlots 2. tabulā. Informācija par atsevišķu budžeta
programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojumu ir ietverta gada publiskā
pārskata pielikumā.
2. tabula. Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums
(latos)
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieľēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un
dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2010. gadā

2009. gadā
(faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā izpilde

358 216 276
350 959 415

429 329 067
420 327 763

422 386 289
417 486 615

7 227 858

8 651 230

4 711 583

29 003

250 074

88 091

0
0
355 855 678

0
100 000
427 705 708

0
100 000
423 857 992

423 436 932
40 615 737
0

420 160 228
39 603 612
0

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

354 261 405
53 116 678
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

293 354 653

349 088 377

348 949 762

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un
starptautiskā sadarbība

149 252

160 964

153 027

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

7 640 822

33 571 854

31 453 827

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 594 273

4 268 776

3 697 764

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2011. gadam”
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2.1.2.Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
3. tabula. Zemkopības ministrijas saľemto ziedojumu un dāvinājumu kopsavilkums,
to izlietojums
Nr.
p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā

Iepriekšējā
gadā budžeta
izpilde

Ziedojumi un dāvinājumi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
206 671
dotācijas
0
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieľēmumi
0
ārvalstu finanšu palīdzība
0
ziedojumi un dāvinājumi
206 671
Izdevumi (kopā)
278 216
uzturēšanas izdevumi (kopā)
274 912
kārtējie izdevumi
263 919
procentu izdevumi
0
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
10 993
kārtējos maksājumos
Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
0
uzturēšanas izdevumu
transferti
0
izdevumi
kapitālieguldījumiem
3 304

apstiprināts
likumā

faktiskā izpilde

0
0

478 318
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
478 318
406 288
404 141
332 334
0

0

1 530

0

0

0

70 277

0

2 147

Avots: ZM

2.2. Plānotie budžeta programmās un apakšprogrammās finansētie
galvenie pasākumi un to mērķi, plānotie darbības rezultāti
1.

DARBĪBAS

VIRZIENS

„PĀRTIKAS

DROŠĪBA UN KVALITĀTE, DZĪVNIEKU

VESELĪBA”

Budžeta programma „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”
No budžeta programmas 2010. gadā tika finansēti šādi galvenie pasākumi:

Pārtikas drošības valsts uzraudzība un kontrole;

Veterinārā valsts uzraudzība un kontrole;

Pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības laboratoriskās kontroles
(monitoringa) programmas;

Valsts uzraudzības un kontroles atbalsta darbības (robežkontrole,
laboratoriskie izmeklējumi, administrēšana (pārvaldība)).
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Politikas rezultāti
Pildot 2010. gada budžeta programmu, tika nodrošināts augsts pārtikas drošības,
nekaitīguma, kā arī dzīvnieku veselības līmenis. Īstenojot mērķtiecīgus, augsti profesionālus
pasākumus uzraudzības jomās, tika sasniegti izvirzītie programmas mērķi.
Pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām 2010. gadā atbilda 98 % pārtikas
uzľēmumu. Paškontroles sistēma ir ieviesta 84 % pārtikas uzľēmumu. Savukārt, veicot
dzīvnieku un labturības prasību kontroli, 99 % konstatēta atbilstība Eiropas Savienības un
nacionālajām prasībām.
2010. gadā valsts bija pasargāta no epizootijām un sevišķi bīstamām infekcijas
slimībām, jo nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums.
Apakšprogramma „Pārtikas drošība un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un
kontrole”
Apakšprogrammas galvenie mērķi:
1) nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzľēmumu profesionālu un konsekventu
valsts uzraudzību un kontroli;
2) pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību
uzliesmojumiem, lai veicinātu drošu un nekaitīgu izejvielu pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā
arī nodrošinātu Latvijas produkcijas eksporta iespējas;
3) nodrošināt tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes un atbilstības
faktorus kā dzīvnieku veselība un labturība;
4) īstenot laboratoriskos pakalpojumus pārtikas, dzīvnieku veselības, sabiedrības
veterināro zāļu atliekvielu kontroles jomā;
5) nodrošināt preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma,
nepārtikas preču drošuma un kvalitātes kontroli.
Apakšprogrammu īsteno Pārtikas un veterinārais dienests.
Darbības rezultāti
2010. gadā pārtikas apritē reģistrēti 4177 uzľēmumi jeb par 109 % vairāk no plānotā
skaita (plānoti 2000). No visiem no jauna piereģistrētajiem uzľēmumiem gandrīz puse ir
izveidoti darbību pārtraukušo uzľēmumu vietā, jo formāli arī tie ir no jauna piereģistrētie
uzľēmumi. Tāpēc var uzskatīt, ka pilnīgi no jauna reģistrēto uzľēmumu skaits aptuveni sakrīt
ar plānoto. Uzľēmumu skaita palielinājums varētu būt saistīts arī ar ekonomisko situāciju
valstī, jo ir iespēja uzsākt uzľēmējdarbību ar atvieglotiem nosacījumiem, tāpēc vairāk
reģistrējušies ražošanas uzľēmumi, kas ražo produktus mājas apstākļos. Par 50 % pieaudzis
arī biškopības produktu primārās ražošanas uzľēmumu skaits, jo PVD reģistrētie biškopji var
pretendēt uz mazāk labvēlīgu apvidus (MLA) maksājumiem.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija saistībā ar projektu „Bioloģiskās
lauksaimniecības produktu tirgus attīstība” veica plašu informācijas kampaľu par bioloģisko
lauksaimniecību, akcentējot tās nozīmi nākotnē. Šie pasākumi veicināja jaunu uzľēmumu
(personu) reģistrēšanos bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, jo bija plānots, ka
2010. gadā šādu personu varētu būt 50, bet reāli bija 213, t. i., četras reizes vairāk par plānoto.
Toties inspekciju skaits ir samazinājies, tāpēc ka samazinājies uzľēmumu skaits. Lai gan no
jauna reģistrētas vairāk bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu, tomēr
kopumā bioloģisko uzľēmumu skaits Latvijā samazinās: 2010. gadā – par 10,2%. Tas
izskaidrojams ar to, ka tika mainīti valsts atbalsta saľemšanas nosacījumi, tāpēc uzľēmumi
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nespēja izpildīt noteiktos kritērijus un, beidzoties līguma saistībām ar Lauku atbalsta dienestu
(LAD), bioloģiskie uzľēmumi pārtrauc darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Valsts uzraudzības kārtībā veiktas 37 839 pārbaudes dažādu kategoriju pārtikas apritē
iesaistītajos uzľēmumos – dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzľēmumus, augu
izcelsmes, jaukto produktu, medus, ūdens un dzērienu produktu ražošanas uzľēmumus, kā arī
tirdzniecības un izplatīšanas uzľēmumus. Veikto pārbaužu skaits ir par 56 % lielāks, nekā
plānotas (plāns – 24 000). Tas saistīts ar lielo ārpuskārtas pārbaužu skaitu (9904 ārpuskārtas
pārbaudes jeb 26,2 % no kopējā skaita), tostarp tematiskās pārbaudes, reidi un pārbaudes
saistībā ar ēnu apkarošanas pasākumiem, kā arī ar uzľēmumu izvērtēšanu Krievijas
Federācijas prasībām atbilstošas produktu sertifikācijas eksportam.
2010. gadā veikti dažādi pārtikas laboratoriskie izmeklējumi – 2570 atliekvielu
kontroles programmas dzīvnieku izcelsmes produktu izmeklējumu, 23 420 augu valsts
izcelsmes produktu izmeklējumu, 16 dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu
kontroles programmas izmeklējumu.
PVD atbilstoši plānotajam īstenojis leikozes kontroles programmu, vakcināciju pret
trakumsērgu, transmisīvās sūkļveida encefalopātijas profilakses un kontroles laboratorisko
izmeklējumu programmu un brucelozes kontroles programmu.
Reālais pārbaužu un kontroļu skaits ne vienmēr atbilda plānotajam, jo to ietekmējusi
uzraudzības objekta skaita maiľa un saľemto sūdzību skaits, bet robežkontrolē – valsts
ekonomiskā nestabilitāte un klimatiskie apstākļi Krievijas Federācijā.
Apakšprogramma „Pārtikas aprite un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”
Apakšprogrammas galvenie mērķi:
1) veikt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un
kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un
veterināro zāļu aprites jomā;
2) nodrošināt zinātnisko darbību veterinārmedicīnas, pārtikas kvalitātes un
nekaitīguma, zivsaimniecības un sabiedrības veselības jomā, nodrošinot neatkarīgu zinātnisko
pamatojumu attīstības stratēģiju izstrādei zinātnes un augstākās izglītības sadarbības
veicināšanai minētajās jomās;
3) pildīt references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās
(dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika, pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē
ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tostarp pesticīdu atliekas, un slimību ierosinātāju
antimikrobiālā rezistence, diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība, ģenētiski
modificēto organismu noteikšana);
4) veikt laboratoriskos izmeklējumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas, intervences un ārējās tirdzniecības atbalsta pasākumus lauksaimniecības nozarē.
Apakšprogrammu administrē Zemkopības ministrija, finansējums paredzēts valsts
zinātniskam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”.
Darbības rezultāti
2010. gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā tika
nodrošināta references funkciju izpilde normatīvajos aktos noteiktajās jomās, papildus
plānotajām 37 jomām sākta sadarbība ar EU–RL zirgu slimību jomā, izľemot Āfrikas zirgu
mēri (ANSES, Francija).
Akreditācijas jomā ietverti papildu rādītāji vides fizikālo faktoru mērījumu jomā un
ieviestas jaunas standartmetodes. 2010. gadā reālais laboratoriju akreditācijas jomā uzturēto
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2010. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
1 7 (8 7 )

metožu skaits palielinājies par 13 % salīdzinājumā ar plānoto. Tāpat paplašināts nosakāmo
parametru skaits un veidoti papildu atkārtotie paraugi, lai nodrošinātu augstāku ticamību
testēšanas rezultātiem – plānots 90, reāli 121 paraugs.
2.

DARBĪBAS VIRZIENS „LAUKU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA”

Budžeta programma „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai,
sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
No budžeta programmas 2010. gadā tika finansēti šādi galvenie pasākumi:

valsts atbalsta lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas) nodrošināšana;

informācijas par lauksaimniecības produktu tirgu apkopošana un izvērtēšana;

lauksaimniecības datu reģistru nodrošināšana;

valsts lauksaimniecības tehniskās uzraudzības īstenošana;

valsts un ES atbalsta administrēšana un uzraudzība;

atbalsta biodegvielas ražošanai nodrošināšana;

riska fonda nodrošināšana.
Politikas rezultāti
Situācija Latvijas tautsaimniecībā kopumā 2010. gadā saglabāja negatīvu tendenci –
IKP apjoms faktiskajās cenās samazinājies par 2,7 % līdz Ls 12 735,9 milj. Uz vienu
iedzīvotāju tas ir Ls 5688 – par Ls 114 mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Lauksaimniecības vērtība kopējā IKP saglabāja stabilu vietu – 1,7 %, taču, analizējot
sektoru kopā ar mežsaimniecību, vērojams straujš īpatsvara pieaugums, un 2010. gadā tas bija
3,6 %. Tas skaidrojams ar mežsaimniecības sektora straujo izaugsmi pēdējā gada laikā
attiecībā pret kopējo nacionālo kopprodukta vērtību.
Kopējā ekonomiskā situācija valstī neveicināja strauju ienākumu palielināšanos uz
vienu lauksaimniecībā nodarbināto – pārskata gadā tie bija Ls 2414, kas par 22 % nesasniedza
plānoto apmēru (Ls 3100), kaut gan salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ienākumi ir
palielinājušies par 21 %.
Bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo visās ministrijas pārziľā esošajās nozarēs
ir palielinājusies straujāk, nekā tika prognozēts, gan pievienotās vērtības pieauguma, gan
nozarē strādājošo skaita samazinājuma dēļ. (Sk. 4. tabulu.)
4. tabula. Lauksaimniecības un medniecības pievienotā vērtība
Bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo,
Plāns
Izpilde
% no
Ls gadā
plānotā
lauksaimniecībā un medniecībā
3250
3289
101,2
mežsaimniecībā
6130
11240
183,4
zvejniecībā
4730
6642
140,4
pārtikas rūpniecībā
7080
9060
128,0
Avots: CSP

Atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamo zemes (LIZ) platības īpatsvars
2010. gadā bija par 20 % mazāks, nekā plānots, jo atbalstam var pieteikt LIZ, sākot ar vienu
hektāru, un tas nozīmē, ka diezgan lielas platības nav atbalsta tiesīgas. Ľemot vērā atbalsta
saľemšanai noteiktās prasības, daudzi zemes īpašnieki savas platības nepiesaka, jo tās
neatbilst atbalsta saľemšanas kritērijiem.
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Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās daudzveidības uzturēšana
saglabāto un izmantoto vietējo dzīvnieku šķirľu skaits nodrošināts plānotajā apjomā.
Bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana tika plānota 0,2 % apjomā no Latvijas
iekšējā degvielas patēriľa tirgus, bet sasniegtais rezultāts ir 2,95 %.
Apakšprogramma „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)”
Lai uzlabotu lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un
daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari saistībā ar visaptverošu un integrētu lauku
attīstību, kā arī veicinātu ienākumu palielināšanos no lauksaimniecības un paaugstinātu dzīves
līmeni lauku teritorijas iedzīvotājiem, papildus ES atbalstam valsts nodrošina valsts atbalstu
jeb subsīdijas.
Apakšprogrammu administrē Lauku atbalsta dienests.
Darbības rezultāti
Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produktu efektīvas un
ilgtspējīgas ražošanas harmonisku attīstību, veicinot arī lauku sociālekonomisko attīstību.
2010. gadā atbalstāmajiem pasākumiem izmaksāts subsīdiju finansējums 10 319 305 latu
apmērā.
2010. gadā īstenoti četri lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumi.
5. tabula Valsts subsīdiju programmas finansēto pasākumu izmaksas līdz 31.12.2010.
Kopējā izmaksātā
% no kopējās
Nr.p.k. Atbalsta pasākums
summa, Ls
summas
1.
Lopkopības attīstībai
35,70 %
3 683 987
2.
Augkopības attīstībai
4,50 %
465 138
Pētījumiem, starptautiskai un
3.
7,87 %
811 724
savstarpējai sadarbībai
4.
Tirgus veicināšanai
2,38 %
245 253
Lauksaimniecības nozaru riska
5.
2,00 %
206 302
samazināšanai
Investīciju veicināšanai
6.
10,13 %
1 044 868
lauksaimniecībā
Kredītprocentu starpības
7.
7,71 %
796 000
kompensēšanai
2008. un 2009. gada pārejošie
8.
29,71 %
3 066 033
maksājumi
Kopā

10 319 305

100 %

Avots: LAD

Ľemot vērā valsts budžeta konsolidāciju, 2010. gadā kopumā sekmīgi īstenoti astoľi
atbalsta pasākumi. No tiem vislielākais atbalsts no kopējā subsīdiju finansējuma izlietots
lopkopības attīstībai – 3 683 987 lati jeb 35,70 %, iepriekšējo gadu saistību izpildei –
3 066 033 lati jeb 29,71 %.
Lai veicinātu racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot
produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas, atbalsta
pasākumā investīciju veicināšanai un kredītprocentu starpības kompensēšanai piešķirts
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atbalsts 2009. gada kredītprocentu daļējai dzēšanai un kredītprocentu starpības
kompensēšanai. Kopumā 2010. gadā šiem atbalsta pasākumiem piešķirts finansējums
1 840 868 latu apmērā jeb 17,84 % no kopējās subsīdiju summas.
Apakšprogramma „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā”
Apakšprogrammas galvenie mērķi:
1) nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un
Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā:

sistemātiski apkopojot lauksaimniecības produktu tirgus informāciju;

sistemātiski vācot un apkopojot lauku saimniecību grāmatvedības datus;

veicot lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu, kas ietver starp valstīm
salīdzināmu ekonomisko informāciju par lauksaimniecības sektoru, tai skaitā par
lauksaimniecībā nodarbināto ienākumiem;

nodrošinot ganāmpulku, novietľu un dzīvnieku reģistrāciju, identifikāciju,
uzskaiti, pārraudzību un dzīvnieku veselības uzraudzību, kā arī objektīvas informatīvās bāzes
veidošanu valsts uzraudzības funkciju veikšanai;

nodrošinot lauksaimniecībā izmantojamās tehnikas sertifikāciju un valsts
tehnisko uzraudzību, uzturot augstu drošības līmeni attiecībā uz traktortehnikas un mobilās
tehnikas izmantošanu ceļu satiksmē un ārpus tās, vadītāju un instruktoru atestāciju,
traktortehnikas tirdzniecības reģistra uzturēšanu.
2) nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli;
3) veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares
vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Apakšprogrammu īsteno Lauku atbalsta dienests, valsts aģentūra „Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra”, valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”, valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs” un Latvijas Valsts agrārās
ekonomikas institūts.
Darbības rezultāti
Lauku atbalsta dienestā administrēts divreiz vairāk subsīdiju pieteikumu, nekā plānots
(plāns – 10 000, izpilde – 22 909). Pieteikumu skaits palielinājies, jo tika ieviests jauns
atbalsta veids „Atbrīvojums dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa”.
2010. gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) administrēto
1. ass pasākumiem iesniegto projektu skaits pārsniedz plānoto par 63 % (plāns – 2800,
izpilde – 457), 3. ass pasākumiem – par 24 % (plāns – 650, izpilde – 807), Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) pasākumiem – par 4 % (plāns – 187 410, izpilde –
194 180), jo atbalsta pretendentu aktivitāte bija lielāka par plānoto.
ELFLA administrēto 2. ass pasākumiem iesniegto projektu skaits bija mazāks par 2 %,
nekā plānots (plāns – 72 200, izpilde – 70 844), jo, mainoties atbalsta saľemšanas
nosacījumiem, atbalsta pretendentu aktivitāte samazinājās, turklāt pasākums
„Nelauksaimniecības zemes pirmreizēja apmežošana” netika sākts. Savukārt pretendentu
aktivitāte pasākumā „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu
pasākumu ieviešana” ir atkarīga no dabas stihiju nodarītiem postījumiem mežos.
Arī Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumos administrēts par 27 % mazāk
iesniegto projektu, nekā plānots (plāns – 630, izpilde – 460), jo atbalsta pretendentu aktivitāte
samazinājās, mainoties atbalsta saľemšanas nosacījumiem.
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2010. gadā notikušo fizisko kontroļu skaits par iesniegumiem 2007.–
2013. programmēšanas periodā bija mazāks, nekā plānots: ELFLA 1. ass pasākumos – par
20%, 2. ass pasākumos – par 47 %, 3. ass pasākumos – par 34 %, ELGF pasākumos – par
1 %, bet EZF pasākumos – par 66 %. Plānotie rezultāti netika sasniegti, jo daļai iesniegumu
tika pagarināts projekta īstenošanas termiľš, izdarīti grozījumi procedūrā, kas samazina
pārbaužu apjomu; daļa no 4.ceturksnī veicamām platību pārbaudēm tika pārceltas uz nākamo
gadu, jo sniega dēļ tās nebija iespējams veikt. EZF rezultāts netika sasniegts, jo 2010.gadā
netika līdz galam administrēts plānotais projektu iesniegumu skaits, daļai iesniegumu tika
pagarināts projekta īstenošanas termiľš vai tika lauzti līgumi un pārtrauktas saistības ar LAD,
kā arī vēl netika sāktas plānotās pēcmaksājumu kontroles.
Piena kvotu sistēmas izveide atbilstoši Eiropas Savienības prasībām bija plānota
15 000 piena ražotājiem, bet reālais piena ražotāju skaits 2010. gadā bija 12 755, tāpēc ka tika
likvidēti mazie ganāmpulki ar 1–4 govīm.
Piena ražotāju reģistra uzturēšana kvotu administrēšanai veikta 100 % no kopējā
iesaistīto uzľēmumu skaita. Arī reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no dzīvnieku
kopskaita bija 100 %.
2010. gadā notika 10 dzīvnieku audzēšanas organizāciju un šķirnes saimniecību
ikgadējā izvērtēšana, 700 saimniecībās veikta produktivitātes kontrole un sertificētas
70 personas, kas sniedz ar ciltsdarbiem saistītus pakalpojumus. Tāpat noorganizēti
26 informatīvie pasākumi par normatīvo aktu prasību piemērošanu lopkopībā.
Tika veikts vairāk valsts tehnisko apskašu, nekā plānots (plāns – 45 000, reāli –
48 824), jo aktīvāka bija Ceļu policijas darbība. Reģistrētās traktortehnikas skaits bija par
10 % lielāks, nekā plānots – tas saistīts ar traktortehnikas „otrreizējā tirgus” aktivizēšanos.
Atbilstoši plānotajam muzejos tika izvietots 11 ekspozīciju, bet apmeklētāju skaits bija
par 10 % mazāks, nekā plānots.
ES normatīvie akti nosaka, ka katrai dalībvalstij ir jāvāc informācija par noteiktu
lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomu un jāziľo par tiem EK. Šī
informācija tiek izmantota, lai veidotu KLP, novērtētu lauksaimniecības produktu ražošanu un
tirgus stāvokli, pamatotu intervences pasākumus un noteiktu muitas vērtību. Pārskata gadā
EK tika nosūtīti 388 ziľojumi par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomu,
par 3 % pārsniedzot plānoto. Tika savākta un apkopota informācija par lauksaimniecības
produktu cenām un apjomu no 130 ziľotājiem un veiktas 24 apkopotās informācijas
atbilstības pārbaudes, plānu izpildot par 100 %.
Viens no instrumentiem, kas valstij ļauj novērtēt saimniecību optimālo lielumu, iegūt
informāciju par ražošanas rādītājiem, ieľēmumiem, izmaksām, saimnieciskās darbības
rezultātiem, kā arī izvērtēt atbalsta maksājumu ietekmi un saimniecību ekonomiku, ir
SUDAT. Atbilstoši SUDAT ir apsekotas 100 % saimniecību no plānotā (plānots – 1000,
izpilde – 1003) un ES kopējai datubāzei nosūtīts viens ziľojums.
2010. gadā sagatavoti un uz ES Statistikas biroju nosūtīti trīs ziľojumi par
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina datiem. Sagatavoti četri Lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina novērtējumi par lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjomu un
lauksaimniecības ekonomisko attīstību.
Reālie apakšprogrammas darbības rezultāti atbilst plānotajam.
Apakšprogramma „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai”
Apakšprogrammas galvenais mērķis ir nodrošināt nepieciešamo biodegvielas
ražošanas apjomu, lai sekmētu ES nosacījumus par bioloģiskas izcelsmes degvielas
izmantošanu.
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Biodegviela ir alternatīvās enerģijas veids. Par biodegvielu sauc galvenokārt no augu
biomasas vai organiskas dabas atkritumiem iegūtas enerģijas nesējus šķidrā vai gāzveida
stāvoklī. Atbilstoši ES direktīvai un Biodegvielas likumam (spēkā no 15.04.2005.) līdz
2010. gada beigām biodegvielas īpatsvaram degvielas tirgū jābūt vismaz 5,75 %.
Lauku atbalsta dienests nodrošina atbalsta biodegvielas ražošanas veicināšanai
administrēšanu.
Darbības rezultāti
Lai veicinātu biodegvielas apriti, 2010. gadā tika paredzēts valsts atbalsts ikgadējā
minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma – 75 milj. litru – ražošanai:
biodīzeļdegvielai – 40 milj. litru apjomā, bioetanolam – 35 milj. litru apjomā. Līdzekļu
administrēšanu apakšprogrammā nodrošina LAD. Ievērojot Ministru kabineta 2006. gada
18. aprīļa noteikumu Nr. 303 “Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu
ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai” prasības, par 2010. gadā
saražoto biodegvielu piešķirts atbalsts 29,7 milj. latu apmērā. 2010. gada atbalsta summa
ietver daļēju valsts atbalsta izmaksu par 2008. gada II pusgadā (Ls 9,2 milj.) un 2009. gadā
(Ls 20,5 milj.) saražoto biodegvielu.
Padomes Direktīva 2003/30/EC paredz nodrošināt bioloģiskas izcelsmes degvielas
2 % apjomā. Biodegvielas īpatsvars ir 2,95 % no visa tā benzīna un dīzeļdegvielas kopējās
energoietilpības, kas transporta vajadzībām laisti tirgū 2010. gadā. 2010. gadā biodegviela
veidoja 2,96 % no kopējā Latvijas iekšējā degvielas patēriľa – par 2,48 % vairāk
salīdzinājumā ar 2009. gadu
Apakšprogramma „Lauksaimniecības risku fonds”
Apakšprogrammas galvenais mērķis ir nelabvēlīgo klimatisko apstākļu (sausuma,
karstuma, lietavu, sala, krusas, salnu, vētru, strauju gaisa temperatūras svārstību) radīto
zaudējumu daļēja kompensācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē.
Lauksaimniecības riska fonda mērķis ir nodrošināt paredzamu lauksaimniecības
ražošanas apdraudējumu radīto zaudējumu kompensēšanu, izmantojot riska vadības principus
un radot pamatu lauksaimniecības riska vadības sistēmas attīstībai Latvijas lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības riska fonda darbību reglamentē 2008. gada 18. augusta Ministru kabineta
noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu,
nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”.
Apakšprogrammu īsteno Lauku atbalsta dienests.
Darbības rezultāti
2009. gada rudenī trīs pretendenti pieteica 257,29 ha ziemāju sējumu 2010. gada
sezonai, iemaksājot Ls 1366,49, no kuriem ir atmaksāti (50 % no iemaksām) Ls 683,24.
Pēc apsekojumiem, 2010. gadā ziemāju sējumu platības bija cietušas 93 ha platībā, par
kurām tika aprēķināta kompensācija Ls 2421,44 apmērā.
Savukārt vasarāju sējumi 2010. gada sezonā netika pieteikti.
Budžeta programma „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana”
Programmas galvenie mērķi:

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2010. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
2 2 (8 7 )

1) pilnveidot Pārtikas un veterinārā dienesta integrētās kvalitātes pārvaldības sistēmu,
lai nodrošinātu pārtikas aprites kontroli Pārtikas un veterinārā dienesta pārraudzības
uzľēmumos, kā arī pārējos uzľēmumos, kas iesaistīti valsts pārvaldes aprites ķēdē;
2) apmācīt Valsts meža dienesta Kvalitātes vadības daļas kvalitātes vadības sistēmas
speciālistu kvalitātes vadības sistēmas vadītāja un kvalitātes vadības sistēmas vadošā auditora
kvalifikācijai;
3) apmācīt 30 Valsts meža dienesta iekšējos kvalitātes vadības sistēmas auditorus;
4) veikt meža reproduktīvā materiāla aprites procesa akreditāciju, lai nodrošinātu
tehniski kompetentu un autoritatīvu apliecinājumu par Valsts meža dienesta kvalitātes vadības
sistēmas funkcionēšanu.
Programmā ietvertos projektus īsteno Zemkopības ministrija un Valsts meža dienests.
Budžeta programma „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu
un pasākumu īstenošana”
Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības finanšu plānošanas
perioda 2007.–2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu izpildi.
ZM ir atbildīgā institūcija par ELGF projektu un pasākumu mērķu noteikšanu un
atbilstošu plānošanas dokumentu un ārējo tiesību aktu projektu sagatavošanu, lai nodrošinātu
ELGF izmantošanu atbilstoši mērķiem.
LAD administrē atbalstu saistībā ar ELGF (tiešie maksājumi, tirgus kopējās
organizācijas instrumenti un tirgus veicināšanas pasākumi) paredzētiem pasākumiem, pieľem
un izvērtē pieteikumus (projektus) atbalsta saľemšanai, pieľem lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un
veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli saskaľā ar ELGF ārējiem tiesību
aktiem.
Darbības rezultāti
2010. gadā saistībā ar vienoto platības maksājumu tika finansēta 1,5 milj. ha liela
platība. Atbilstoši plānotajam atbalsta apgūšanas intensitāte bija 90 % no kopējās paredzētās
summas tiešajiem atbalsta maksājumiem. Savukārt atbalsta pretendentu aktivitāte bija lielāka
par plānoto un tika atbalstīti 70 844 pieteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai 2. asī, kaut gan plānotais apjoms bija 70 000 pieteikumu.
Budžeta programma „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu un pasākumu īstenošana”
Programmas galvenie mērķi:
1) nodrošināt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma atmaksu
valsts pamatbudžetā;
2) palielināt lauksaimniecības un mežsaimniecības uzľēmumu konkurētspēju, atbalstot
to pārstrukturizēšanu, attīstību un inovāciju;
3) paaugstināt iedzīvotāju profesionālo kvalifikāciju un zināšanas;
4) nodrošināt lauksaimniecības zemes ilgtspējīgu izmantošanu, atbalstot vidi
saudzējošu ražošanas metožu lietošanu, aizsargājot, bagātinot un ilgtspējīgi izmantojot dabas
resursus un ainavas lauku apvidos;
5) nodrošināt uzľēmējdarbības dažādošanu un attīstību lauku teritorijās, uzlabojot
esošo lauku infrastruktūru, lai apturētu ekonomisko un sociālo lejupslīdi un lauku iedzīvotāju
skaita samazināšanos;
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6) nodrošināt Tehniskās palīdzības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākumu īstenošanu;
7) nodrošināt Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007.–2013. gadam
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu izpildi;
8) nodrošināt daļēju valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras” muzeju
krājumu aprūpi, saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt muzeja krājumus vairāk pieejamus
sabiedrībai;
9) rekonstruēt ugunsnovērošanas torľus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Programmu īstenoja Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija, nodrošinot
pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” gādāja par apakšprogrammā
paredzēto muzeja projektu īstenošanu, veicot ēkas renovāciju vai tās piemērošanu muzeja
funkciju veikšanai, kā arī muzeja īpašumā vai valdījumā esošās un apkārtējās teritorijas
sakopšanu un labiekārtošanu.
Valsts meža dienests nodrošināja 40 ugunsnovērošanas torľu rekonstrukciju Latvijas
teritorijā, veidojot savstarpēji saistītu ugunsnovērošanas torľu tīklu savlaicīgai ugunsgrēka
atklāšanai un paziľošanai dzēsējiem.
Darbības rezultāti
2010. gadā ELFLA 1. asī atbalstīti par 68 % vairāk uzľēmumu, nekā plānots (plāns –
1800, izpilde – 3027), jo atbalsta pretendentu aktivitāte bija lielāka, nekā paredzēts.
Savukārt ELFLA 2. asī atbalstīti par 22 % mazāk uzľēmumu, nekā plānots (plāns –
200, izpilde – 156), jo vairums atbalsta pretendentu dažādu faktoru dēļ pagarināja projektu
īstenošanu vai tos atsauca, vai arī LAD pēc savas iniciatīvas, ievērojot to, ka atbalsta
pretendenti nevar pierādīt nepieciešamā finansējuma esamību projektu īstenošanai, lauza
līgumus.
ELFLA 3. asī atbalstīti par 13 % mazāk uzľēmumu, nekā plānots (plāns – 100 %,
izpilde – 87 %), jo pašvaldības pagarināja projektu īstenošanas termiľus galvenokārt divu
iemeslu dēļ – vai nu nespējot termiľā sagatavot būvniecības tehniskos projektus un līdz ar to
iepirkuma dokumentāciju, vai arī nevarot piesaistīt finansējumu projekta izpildei.
Budžeta programma „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu
īstenošana”
Programmas galvenie mērķi:
1) nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2007.–2013. gadam
izdevumu atmaksu valsts budžetā;
2) nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007.–2013. gadam Tehniskās palīdzības
pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu,
uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla
izveidošanu;
3) nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu īstenošanu.
Programmu īstenoja Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.
Darbības rezultāti
2010. gada modernizēti 13 zivju apstrādes uzľēmumi jeb par 13 % mazāk, jo projekta
sekmīgu īstenošanu kavēja kredītresursu nepieejamība un projektu īstenošana tika pagarināta.
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Šī iemesla dēļ arī modernizēto akvakultūras uzľēmumu skaits bija par 47 % mazāks, nekā
plānots (plāns – 40, izpilde – 21).
Budžeta programma „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu
īstenošana”
Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt Lauksaimniecības skaitīšanas
organizēšanu 2010. gadā.
Zemkopības ministrija (valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”) 2010. gada Lauksaimniecības skaitīšanā nodrošināja
informācijas ieguvi no 50 000 lauku saimniecību.
Budžeta programma „3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana”
Programmas galvenie mērķi:
1) stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību,
starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību
saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiľu
attiecīgajā teritoriālajā līmenī;
2) identificēt kultūras pieminekļus Latvijas un Igaunijas meža un lauku ainavā, veikt
inventarizāciju un izveidot publiski pieejamu digitālu datubāzei;
3) nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu
bioenerģijas sektora attīstību Baltijas jūras reģionā. Projekta īstenošanā ir iesaistījušās
organizācijas no visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī
no Krievijas un Baltkrievijas;
4) nodrošināt 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu un pasākumu izdevumu
atmaksu valsts budžetā.
Programmā paredzētos projektus īsteno Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests
un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”.
Budžeta programma „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana”
Programmas galvenais mērķis ir veikt valsts veterināro uzraudzību, lai nodrošinātu
tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes un atbilstības faktorus kā dzīvnieku
veselība un labturība, pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību
uzliesmojumiem, tā veicinot drošu un nekaitīgu izejvielu pieejamību pārtikas rūpniecībai un
radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām un Latvijas valsts teritorijas
labvēlīgam statusam starptautiskajiem tirdzniecības pasākumiem.
Apakšprogrammas administrēšana bija Pārtikas un veterinārā dienesta un Zemkopības
ministrijas pārziľā, savukārt laboratoriskos izmeklējumus saistībā ar dzīvnieku lipīgo slimību
profilakses un apkarošanas pasākumiem un Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas
programmas izpildi nodrošināja valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts”.
Darbības rezultāti
2010. gadā, īstenojot leikozes kontroles programmu, tika izmeklēti 35 % no kopējā
novietľu skaita, t. i., par 6 % vairāk, nekā plānots, jo veikti papildu izmeklējumi oficiāli
brīvajās novietnēs, kā arī novietnēs bez statusa, lai pabeigtu novietľu kategorizācijas procesu.
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Vakcinācija pret trakumsērgas notikusi plānotajā apjomā, arī TSE profilakses un
kontroles laboratorisko izmeklējumu programmā izmeklēto attiecīgās kategorijas dzīvnieku
skaits atbilst plānotajiem 100 %.
Budžeta programma „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu
un pasākumu īstenošana”
Programmas galvenie mērķi:
1) dot ieguldījumu akvakultūras un iekšēju ūdeľu zivsaimniecības sektoru pārvaldības
stiprināšanā, lai sasniegtu līdzsvaru sektora attīstībā un pārvaldības kapacitātē;
2) pilnveidot Latvijas zivju produkcijas dioksīnu un policiklisko aromātisko
ogļūdeľražu satura kontroles sistēmu valstī;
3) izstrādāt tehnisko un normatīvo aktu bāzi gaisa piesārľojuma samazināšanai ar
traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm;
4) izstrādāt un testēt nacionālo mežu ekonomisko kontu sistēmu valstī. Projekta
rezultātā būs iespējams panākt mežu vērtības palielinājumu Latvijā, kā arī mežu radītās
ekonomiskās vērtības pieaugumu Latvijas ekonomikā.
Programmā ietvertos projektus īsteno Pārtikas un veterinārais dienests un Zemkopības
ministrija.
3.

DARBĪBAS VIRZIENS „CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LAUKOS”

Budžeta programma „Cilvēkresursu attīstība”
No budžeta programmas 2010. gadā tika finansēti šādi galvenie pasākumi:

augstākās izglītības un zinātne pieejamības nodrošināšana;

lauku iedzīvotājus informēšana, apmācīšana un konsultēšana
lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem.

par

Politikas rezultāti
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 2010. gadā studenti pamatstudijās un
maģistratūrā netika uzľemti plānotajā skaitā, jo ir samazināts valsts finansēto studiju vietu
skaits, bet nepilna laika pamatstudijās un maģistrantūrā studējošo skaitu ietekmēja straujš
maksātspējas kritums. Plānotais studentu skaits pamatstudijās un maģistratūrā bija 7500, bet
reālais – 5875. Turpretī reālais doktorantūras studentu skaits par 17 % pārsniedz plānoto:
plāns – 200, reāli – 233 studenti.
Atbilstoši budžeta programmai tika plānots īstenot pasākumus, kas saistīti ar uzľēmēju
konsultēšanu, izglītošanu un informatīvo semināru rīkošanu, bet samazinātās valsts budžeta
dotācijas dēļ rezultatīvo rādītāju nebija iespējams sasniegt.
Informatīvu semināru rīkošana, informatīvo ziľu lapu sagatavošana un novadu lauku
attīstības speciālistu darbības nodrošināšana valsts budžeta finansējuma trūkuma dēļ turpmāk
tiek īstenota saistībā ar Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
pasākumiem.
Apakšprogramma „Augstākā izglītība”
Darbības galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās
izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātľu,
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mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātľu, informāciju tehnoloģiju
apsaimniekošanas jomā.
Apakšprogrammu īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

un

vides

Darbības rezultāti
Izmantojot dotācijas no vispārējiem ieľēmumiem finansējumu, pamatstudijās un
maģistratūrā 2010. gadā tika uzľemti studenti atbilstoši plānotajam skaitam, t. i.,
1005 studenti. Ar dotācijas no vispārējiem ieľēmumiem finansējumu bija iespējams uzľemt
50 doktorantu.
No dotācijas no vispārējiem ieľēmumiem finansēto pamatstudiju un maģistratūras
studiju absolventu skaits bija 544, bet doktorantūras – 53.
Apakšprogramma „Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai”
Apakšprogrammas galvenais mērķis ir nodrošināt tālākizglītošanas iespēju, kā arī
informācijas pieejamību un konsultēšanu.
Apakšprogrammas administrēšana ir Zemkopības ministrijas kompetencē, bet to
īsteno SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, kas nodrošina lauku iedzīvotāju
informēšanu, apmācību un konsultēšanu lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.
Darbības rezultāti
2010. gadā aprēķināts Lauksaimniecības bruto segums, ietvertais kultūru un lopu bruto
skaits – 72. Veikts viens lauku saimniecību apsekojums, kurā iegūti statistikas dati un
apkopota informācija par lauku saimniecībām.
Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēta un ikgadējās prognoze sagatavotas
atbilstoši līgumā noteiktajiem 630 apsekojumiem.
2010. gadā sarīkoti 142 semināri meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanas un
normatīvo aktu prasību jautājumiem.
4.

DARBĪBAS VIRZIENS „DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪBAS SAGLABĀŠANA”

Budžeta programma „Meža resursu ilgtspējības saglabāšana”
No budžeta programmas 2010. gadā tika finansēti šādi galvenie pasākumi:

meža resursu valsts uzraudzība;

valsts atbalsta pasākumi meža nozarē.
Budžeta programmu pildīja Valsts meža dienests un Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts „Silava”. Zemkopības ministrija nodrošina Medību saimniecības attīstības fonda
administrēšanu, Lauku atbalsta dienests – Meža attīstības fonda administrēšanu.
Politikas rezultāti
Meža zemju platība saglabāta vismaz 01.01.2006. apjomā un, beidzoties LVMI
„Silava” meža statistiskās inventarizācijas 1. ciklam, precizēts to apjoms – 3,5 milj. ha.
Koksnes krājas vidējais esošais pieaugums nesamazinās un bija 8 m3/ha gadā; arī šie
dati precizēti, beidzoties meža statistiskās inventarizācijas 1. ciklam.
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2010. gadā nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms procentos no kopējā ciršanas apjoma
valstī bija 0,13 % un nepārsniedz plānoto, t. i., ne vairāk kā 1 % no kopējā ciršanas apjoma.
Arī meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība bijusi mazāka – 0,32 ha – par plānoto (1,5 ha).
Toties termiľā neatjaunoto platību apjoms samazinājies straujāk un 2010. gadā bija
14,3 tūkst. ha plānoto 36 tūkst. ha vietā.
Atbilstoši plānotajam medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas ļauj
medīt aļľus 90 %, mežacūkas un stirnas 100 %, staltbriežus 75 % medību platībās.
Valsts budžeta apakšprogrammā politikas rezultāts ir sasniegts atbilstoši plānotajam.
Apakšprogramma „Meža resursu valsts uzraudzība”
Apakšprogrammas galvenie mērķi:
1) kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu meža apsaimniekošanas
procesā;
2) veicināt meža īpašnieku zināšanu un iemaľu veidošanos par labas meža
apsaimniekošanas principiem;
3) organizēt meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;
4) nodrošināt objektīvu informāciju par mežu un mežā notiekošo.
Apakšprogrammu īsteno Valsts meža dienests un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
„Silava”.
Darbības rezultāti
Latvijas teritorijā 2010. gadā bija izvietoti 3211 meža resursu statistiskās
inventarizācijas parauglaukumi jeb 1/5 daļa no visiem piecu gadu cikla pastāvīgajiem
parauglaukumiem. Visi parauglaukumi tika apsekoti, veicot mērījumus tajos parauglaukumos,
kuros tika konstatēti koksnes resursi. 2010. gadā koksnes resursi konstatēti un mērījumi veikti
1924 parauglaukumos jeb 106,5 % no prognozētā apjoma (tas ir prognozēts kā vidējais piecu
gadu cikla ikgadējais apjoms un citus gadus var nedaudz samazināties).
2010. gadā bija plānoti 18 zinātniskie pētījumi, bet ievērojamā finansējuma
samazinājums dēļ 2010. gadā izdevās īstenot tikai piecus pētniecības projektus, proti, pabeigt
uzsāktos ilglaicīgos pētījums.
Izmantojot normatīvajos aktos atļautās izlases veida pārbaudes ar riska izvērtēšanu,
būtiski tika samazināts meža inventarizācijas datu kvalitātes lauku pārbaužu skaits. Pārbaudes
notikušas par 50 % mazāk, nekā plānots (plāns – 32 500, reāli – 16260), jo tika samazināts
finansējums.
Šī paša iemesla dēļ mazāk, nekā plānots, tika apsekotas saimnieciskās darbības vietas
(plānots – 45 000, reāli – 22 700).
2010. gadā ir izsniegts 390 meža zemju transformācijas atļauju.
Pamatojoties uz meža īpašnieku iesniegtiem pārskatiem un izvērtējot mežsaimniecisko
risku, 46 500 ha platībā notikušas atjaunoto un atjaunošanas termiľu sasniegušo mežaudžu
pārbaudes.
Veikto ieaudzēto mežaudžu pārbaužu apjoms ir ievērojami pārsniegts, jo izmantots
Eiropas Savienības atbalsts par lauksamniecībā neizmantojamās zemes apmežošanu.
1. līmeľa meža monitorings veikts 95 % plānoto parauglaukumu, jo mežaudzes ir
nocirstas vai neatbilst noteiktajiem monitoringa kritērijiem , savukārt 2. līmeľa monitorings
atbilstoši plānotajam tika veikts vienā parauglaukumā.
2010. gadā atbilstoši iesniegumiem izsniegti 46 718 koku ciršanas apliecinājumi un
149 meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi, atestēti 19 meža reproduktīvā
materiāla ieguves avoti un sertificētas 235 meža reproduktīvā materiāla partijas.
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Lai prognozētu bīstamo kaitēkļu un slimību izplatību, 2010. gadā lielo izmaksu dēļ
nav veikta priežu pūcītes novērtēšana, kā arī slimību diagnosticēšana laboratorijās.
Apakšprogramma „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Apakšprogrammas galvenais mērķis ir atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju,
meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Valsts atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību ar Meža
attīstības fonda un Medību attīstības fonda valsts atbalsta pasākumiem meža nozarē, kā arī
Latvijas valsts mežzinātnes institūtu „Silava” meža resursu statistiskās inventarizācijas
veikšanai.
Darbības rezultāti
2010. gadā atbilstoši pieprasījumam izsniegtas 21 469 mednieka sezonas kartes. Lai
saudzētu dzīvniekus pēc bargās ziemas, kā arī ievērojot bebriem noteikto nelimitēta dzīvnieka
statusu, par 34 % samazinājies izsniegto limitēto medību atļauju skaits: plāns – 140 000,
reāli – 92 130.
Medību formējumu uzraudzība veikta 1500 medību iecirkľos, kuru skaits palielinājies
par 15 %.
Atbilstoši plānotajam sugu skaitam veikta medījamo dzīvnieku uzskaite un medījamo
dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšana.
2010. gadā tika finansēti 12 Medību saimniecības attīstības fonda projekti un trīs
Meža attīstības fonda projekti.
Budžeta programma „Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana”
No budžeta programmas 2009. gadā tika finansēti šādi galvenie pasākumi:

zivju resursu izmantošanas izpēte un atražošana;

valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecībā.
Politikas rezultāti
2010. gadā zivju produkcija zvejniecībā tika eksportēta 10,8 milj. Ls apmērā, t. i., par
8 % mazāk, nekā plānots. Tomēr 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu zivju nozvejā tāljūrā
palielinājās par 7 %, savukārt Baltijas jūrā zivju nozveja samazinājās par 5,6 %. Vislielākais
samazinājums bija brētliľu nozvejā (7,4 % jeb 3,7 tūkst. t), līdz ar to samazinot arī saldētās
brētliľas eksporta apjomu uz tādām valstīm, kā Baltkrievija, Krievija un Moldova. Turklāt par
8 % samazinājās saldētās brētliľas cenas, un arī tas negatīvi ietekmēja kopējā zivju
produkcijas eksporta apjomu zvejniecības sektorā.
Zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance 2010. gadā bija 23,9 milj. Ls, bet
plānotais apjoms – 35 milj. Ls. Kaut gan 2010. gada salīdzinājumā ar 2009. gadu par 12 %
palielinājās gan zivju produkcijas, gan sagatavoto vai konservēto zivju eksporta apjoms
tonnās, tomēr ekonomiskās krīzes apstākļos Latvijas zivju produkcijas, arī zivju konservu,
eksporta apjoma pieaugums naudas izteiksmē bija tikai 8 %. Turklāt ārējās tirdzniecības
rezultatīvā rādītāja pasliktināšanos ļoti ietekmēja no Igaunijas un Zviedrijas importētās lašu
produkcijas apjoma pieaugums 2010. gada II pusgadā, tāpēc par 39 % jeb par 17,6 milj. Ls
palielinājās zivju produkcijas importa apjoms naudas izteiksmē.
Nozvejas kvotu izmantošanas līmenis procentos no pieejamā kopējā nozvejas apjoma
tika sasniegts plānotajā apjomā.
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Papildinot zivju krājumus, palielināta iekšējo ūdeľu izmantošanas efektivitāte –
2010. gadā bija vairāk ūdenstilpľu, kurās notiek licencētā makšķerēšana (plānots – 54, reāli –
58). Licencētā makšķerēšana pārsniedza plānoto par 7 %, jo tiek organizēta atbilstoši
pieprasījumam.
2010. gadā Latvijai pieejamās ikgadējās zvejas iespējas procentos no kopējās Baltijas
jūras pieļaujamās nozvejas salīdzinājumā ar plānoto ir bijušas lielākas: austrumu mencai – par
9 %, lasim – par 2 %, brētliľai – par 11 %, reľģei atklātajā jūrā – par 10 %.
Valsts budžeta programmā politikas rezultāts ir sasniegts atbilstoši plānotajam.
Apakšprogramma „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Apakšprogrammas galvenie mērķi:
1) nodrošināt valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanas organizēšanu Baltijas jūrā
un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeľiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeľos
un starptautiskajos ūdeľos;
2) nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu
tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un veicot zivju
resursu atražošanas pasākumus;
3) īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, izpildot un koordinējot Zivju
resursu atražošanas valsts programmas pasākumus.
Apakšprogrammu administrē Zemkopības ministrija, bet īsteno valsts zinātniskais
institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”.
Darbības rezultāti
Gaujas un Ventas baseina publiskajās ūdenstilpēs izlaisti 6,7 miljoni zivju mazuļu un
kāpuru (plānots – 3,3 milj.), jo no iegūtā ikru daudzuma labvēlīgo apstākļu dēļ bija iespēja
iegūt divas reizes vairāk zivju mazuļu, nekā sākotnēji plānots.
Zivsaimniecisko ekspertīžu skaits saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem
novērtēšanai 2010. gadā bija par 59 % lielāks, nekā plānots (plāns – 90, reāli – 143). Plānotais
rādītājs pārsniegts, jo tas atkarīgs no pieprasījuma pēc ekspertīzēm.
2010. gadā 10 ūdenstilpēs veikti hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi, tāpat
10 ūdenstilpnēs novērtēti zivju krājumi iekšējos ūdeľos.
Latvija tika pārstāvēta tādās starptautiskajās organizācijās kā NAFO, NEAFC un
ICES, kā arī Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās.
Pēc resursu stāvokļa novērtēšanas ir sagatavotas 10 rekomendācijas zivju krājumu
pārzināšanai.
2010. gadā sagatavoti trīs zinātniskie pamatojumi EK zivju resursu atjaunošanas un
pārvaldības ilgtermiľu plānu īstenošanai, realizētas četras starpvalstu sadarbības programmas
un projekti zivsaimniecības jomā.
Apakšprogramma „Zivju fonds”
Darbības galvenais mērķis ir piesaistīt papildu finansējumu Zivju fondam, nodrošināt
efektīvu valsts funkciju izpildi zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā, zivju resursu
atražošanas un zivju aizsardzības pasākumos, kā arī veicināt vispārēju zivsaimniecības
nozares attīstību Latvijā, jo īpaši no zivsaimniecības atkarīgajos reģionos.
Apakšprogrammu īsteno Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Darbības rezultāti
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2010. gadā tika īstenotas piecas zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmas,
jo atbalsta pretendentu aktivitāte bija lielāka, nekā plānots.
Zivju fonda pieejamais valsts dotācijas apmērs 2010. gadā bija 204,5 tūkst. Ls;
salīdzinājumā ar 2009. gadu tas ir samazināts par 95,5 tūkst. Ls. 78,9 tūkst. Ls izlietoti zivju
resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību izlietoti 65,3 tūkst. Ls. Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība, izlietots 41 tūkst. Ls.
Budžeta programma „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
Darbības galvenie mērķi:
1) darbināt polderu sūkľu stacijas;
2) uzturēt valsts un valsts nozīmes ūdensnotekas;
3) uzturēt polderu aizsargdambjus;
4) izveidot un/vai uzlabot valsts meliorācijas sistēmas un pretplūdu hidrotehnisko
būves (tostarp polderus) un ar to ekspluatāciju saistītos objektus;
5) hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
6) izveidot un uzturēt Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk – GIS) digitālo
datubāzi par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
7) apkopt par Eiropas Savienības līdzekļiem rekonstruēto sūkľu staciju sūkľus;
8) uzturēt par Eiropas Savienības līdzekļiem rekonstruētās valsts un valsts nozīmes
ūdensnotekas;
9) organizēt pasākumus ārkārtēju situāciju novēršanai un dabas stihijas seku
ierobežošanai un novēršanai meliorācijas objektos (polderos);
10) reģistrēt valstij piekritīgos nekustamos īpašumus zemesgrāmatā;
11) veicināt zemes resursu ilgtspējības saglabāšanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu
būvniecību lauku apvidu un pilsētu zemēs.
Valsts budžeta programmas izpilde bija valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārziľā.
Politikas rezultāti
Meliorācijas kadastra kārtošana 2010. gadā tika nodrošināta plānotajā apjomā –
2,01 milj. ha. Tika uzturēts tāds augsnes mitrums, kāds ir nepieciešams, lai īstenotu
lauksaimniecisko ražošanu, līdz ar to palielinot vietējās lauksaimniecības produkcijas
konkurētspēju. Tika ierobežota arī klimatisko apstākļu negatīvā ietekme uz augsni, ko
izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 1,1 milj. ha platībā.
2010. gadā augsnē tika uzturēts tāds mitrums, kāds ir nepieciešams, lai palielinātu
meža produktivitāti, saglabātu audzes bioloģisko daudzveidību un veicinātu kokmateriālu
kvalitātes konkurētspēju. Tāpat tika ierobežota klimatisko apstākļu negatīvā ietekme uz
augsni, ko izmanto meža audzēšanai, 1 milj. ha platībā.
Darbības rezultāti
Atbilstoši plānotajam 2010. gadā tika nodrošināta 34 polderu sūkľu staciju
darbināšana.
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Īstenoti 53 projekti Valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju
(tostarp polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošanai un/vai uzlabošanai, bet
par 76 % mazāk nekā plānots. Ar reālo projektu skaitu tiek pilnībā apgūti valsts un Eiropas
Savienības atbalsta Latvijas lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma
“Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu” īstenošanai ZMNĪ piešķirtie finanšu līdzekļi. Plāna izpildei, lai īstenotu visus
70 projektus, vajadzīgs papildu finansējums.
Budžeta programma „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, veicot efektīvus uzraudzības pasākumus, lai
valsti pasargātu no bīstamām augu slimībām un kaitēkļiem un veicinātu augu un augu
produktu eksportu;
2) radīt priekšnoteikumus, lai nesamazinātos augsnes auglība, lai lauksaimniekiem
būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais un sēklas materiāls, līdzekļi, kas palīdz
aizsargāt augus un iegūt lielāku ražu, un lai tie neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku
veselību, dzīvniekiem un vidi.
Programma ir Valsts augu aizsardzības dienesta pārziľā.
Politikas rezultāti
Sagatavots sertificēts sēklas materiāls zālaugiem 26,4 %, labībai 5,2 % un kartupeļiem
3,6 % apjomā no nepieciešamā sēklu materiāla. Plānotais apjoms (35 %) nav sasniegts, jo
samazinājies sagatavotās sertificētās labības un kartupeļu sēklas materiāla apjoms un sējai tiek
izmantota pašaudzēta sēkla.
Lai nodrošinātu to, ka Latvijā neieviešas un neizplatās jauni augu karantīnas
organismi, dienests veica regulāras pārbaudes Latvijas teritorijā, kā arī pārbaudīja ievestos
augu un augu produktus. Konstatējot karantīnas organismus, pieľemti atbilstoši fitosanitārie
pasākumi un veikta paredzēto pasākumu uzraudzība. Kopējais Latvijā sastopamais augu
karantīnas organismu skaits gada laikā nav mainījies, un atbilstoši plānotajam bija 15.
2010. gadā 0,05 % no eksportēto kravu skaita saľemtas notifikācijas par tās augu
valsts izcelsmes produkcijas neatbilstību fitosanitārajām normām, kas tiek izvesta no Latvijas.
Salīdzinājumā ar 2009. gadu notifikāciju skaits ir samazinājies. Samazinājums panākts,
uzlabojot kontroļu kvalitāti pirms fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas.
Patērētājiem bija pieejami 262 ES standartiem atbilstoši augu aizsardzības līdzekļi
(AAL) augu aizsardzībai pret Latvijā esošajām būtiskajām slimībām un kaitīgajiem
organismiem, t. i., par 8 % mazāk, nekā plānots. Kaut arī 2010. gadā AAL reģistrā tika
ietverts vairāk līdzekļu – kopumā 20 AAL, nekā plānots (15), plānotais rezultāts tomēr netika
sasniegts, jo dažādu iemeslu dēļ no reģistra tika anulēti 29 AAL.
Apritē esošie AAL (97 % pārbaužu) atbilst normatīvo aktu prasībām. 3 % no
veiktajām AAL aprites pārbaudēm konstatēti 22 būtiski pārkāpumi par AAL lietošanu un
izplatīšanu neatbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Lai sekmētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ilgtspējīgu izmantošanu, veicot
augšľu agroķīmisko izpēti, iegūta informācija par tās auglības līmeni 0,4 % no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (plānots 1,5 %). Pārskata gadā augšľu agroķīmiskā
izpēte (AAI) veikta tikai 8394 ha (plānots 30 000 ha), jo 2010. gadā AAI netika piešķirtas
subsīdijas un finansiālu apsvērumu dēļ daļa lauksaimnieku AAI neveica vai veica daļai no
apsaimniekotās LIZ.
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Apritē esošie mēslošanas līdzekļi (ML) atbilst kvalitātes prasībām tikai 88 %
gadījumu no pārbaudītā, kaut plānots bija 97 %. Pārskata gadā tika paľemts 81 kontroles
paraugs (52 reģistrētiem ML un 29 ML ar EK marķējumu). Kvalitātes prasībām neatbilda divi
reģistrētie ML jeb 3,8 % un astoľi ML ar EK marķējumu jeb 27,5 %; kopumā no paľemto
paraugu skaita kvalitātes prasībām neatbilda 12 %. Plāna neizpilde galvenokārt saistīta ar EK
ML kvalitātes neatbilstību, jo reģistrētie ML gandrīz (96,2 % gadījumu) atbilst plānotajam,
bet ML ar EK marķējumu ļoti bieži (27,5 % gadījumu) neatbilst deklarētajai kvalitātei. Tas
izskaidrojams ar to, ka apritē esošo EK ML marķējums nav jāsaskaľo ar kontroles institūciju.
2010. gadā 87 % no pārbaudītajām saimniecībām īpaši jutīgajās teritorijās slāpekli
saturoši mēslošanas līdzekļi tika lietoti, nepiesārľojot augsni un ūdeľus ar nitrātiem. Četrās no
pārbaudītās 31 saimniecības tika konstatētas neatbilstības ML plānošanas dokumentācijā, un
tas liecina par varbūtēju risku ūdeľu piesārľojumam ar nitrātiem. Tieša slāpekļa normu
pārsniegšana netika konstatēta nevienā no pārbaudītajām saimniecībām.
Darbības rezultāti
2010. gadā izsniegti 879 sēklu sertifikāti jeb par 10 % vairāk, nekā plānots, jo gada
pēdējā ceturksnī bija vērojams palielināts klientu pieprasījums pēc sertificētas sēklas paraugu
noľemšanas un analīzēm.
Veikti 414 jauno augu šķirľu saimniecisko īpašību novērtēšanas (SĪN) izmēģinājumi
plānoto 500 vietā. Tā kā Latvijā arvien vairāk tiek audzētas šķirnes, kas jau ir iekļautas ES
kopējos katalogos, iesniegumu skaits SĪN veikšanai ir samazinājies.
Latvijas augu šķirľu katalogā iekļautas 34 jaunas augu šķirnes, pārsniedzot plānoto
apjomu par 70 %, jo SĪN izmēģinājumos vairākas šķirnes uzrādīja pārliecinošus rezultātus
salīdzinājumā ar standartšķirni, kā arī bija iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Lauka pēcpārbaudē atzīto sēklu partiju īpatsvars bija 96,4 % no pārbaudītām partijām,
pārsniedzot plānoto apjomu par 3 %; tas apliecina, ka sēklu sertifikācijas sistēma valstī
darbojas labā līmenī.
Latvijas aizsargāto augu šķirľu valsts reģistrā iekļautas 22 ar selekcionāru tiesībām
aizsargātas jaunās augu šķirnes plānoto piecu šķirľu vietā. 2010. gadā vairākām augļu koku
un dekoratīvo augu šķirnēm beidzās atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes un
līdz ar to tika piešķirtas selekcionāra tiesības.
Lai veiktu valsts uzraudzību pār fitosanitāro stāvokli, Latvijā 2010. gadā notika 3534
pārbaudes. Pārbaužu skaits reāli bija par 4 % mazāks, nekā plānots, jo samazinājās Erwinia
amilovora perēkļi un buferzonas, ļaujot samazināt arī pārbaužu skaitu. Tāpat mazāk bija
pārbaužu saimniecībās, kur tika piemēroti fitosanitārie pasākumi Ditylenchus destructor
konstatēšanas gadījumā, lai konstatētu, vai tiek ievēroti noteiktie fitosanitārie pasākumi, un
pārbaužu Erwinia amylovora noteikšanai komercdārzos.
Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas prasību izpildes pārbaudei bija plānots 200
kontroļu, bet tika veiktas 239. Plāna pārpilde skaidrojama ar papildu operatīvo pārbaužu
nepieciešamību saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, lai novērstu to izplatīšanu
neatbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izsniegtas 28 atļaujas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. 2010.gadā tika izdots par
40 % vairāk atļauju nereģistrētu AAL lietošanai uz laiku līdz 120 dienām un lietošanas jomas
paplašinājumam dārzeľu audzētājiem, nekā bija plānots.
Integrētās audzēšanas prasību izpildes novērtēšanai veiktas 377 kontroles plānoto 400
vietā. Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē ir lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas reģistrā iekļauto audzētāju kontrole. Plānoto pārbaužu daudzums nav sasniegts, jo
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lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā nebija reģistrēts plānoto audzētāju
skaits.
Mēslošanas līdzekļu reģistrācijai izsniegtas 67 apliecības, plānoto apjomu pārsniedzot
vairāk nekā divas reizes. Plāna pārpilde skaidrojama ar to, ka ražotāji tirdzniecībā, ievērojot
minerālmēslu cenu kāpumu un patērētāju pieprasījumu pēc lētākiem mēslošanas līdzekļiem,
piedāvā arvien plašāku organisko un organominerālo mēslošanas līdzekļu klāstu. Tā
2010. gadā no visiem reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem 18 jeb 27 % bija organiskie un
organominerālie mēslošanas līdzekļi, t. i., 60 % no 2010.gada plāna.
2010. gadā tika izsniegtas 13 atļaujas mēslošanas līdzekļu ievešanai un tirdzniecībai
(plānots 30). Uzľēmumi, kas ilggadīgi darbojas mēslošanas līdzekļu jomā, ir informēti par
reģistrācijas prasībām un laikus testē mēslošanas līdzekļus akreditētā laboratorijā, un tiem nav
vajadzīga atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai, lai to testētu un reģistrētu. 2010. gadā no
izsniegtajām atļaujām četras bija ML ievešanai, lai to testētu un reģistrētu, astoľas – tāda ML
ievešanai un tirdzniecībai, kas nav minēts MK 27.06.2006 noteikumu Nr.530 1. pielikumā, un
viena atļauja – ievešanai izmēģinājumiem.
5.

DARBĪBAS VIRZIENS „NOZARU PĀRVALDĪBA”

Budžeta programma „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība”
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt ZM profesionālu, lojālu, uz ministrijas attīstību un efektīvu darbības
rezultātu sasniegšanu orientētu personālu;
2) veicināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu politikas veidošanas procesā;
3) uzlabot valsts institūciju uzraudzību un valsts aktīvu pārvaldību, nodrošinot valsts
nekustamā īpašuma tiesību aizsardzību un efektīvas apsaimniekošanas uzraudzību;
4) harmonizēt ZM un nozares institūciju IT sistēmu pārvaldību un resursu racionālu
izmantošanu, garantējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un efektīvus, pieejamus, lietotāja
vajadzības apmierinošus pakalpojumus;
5) izstrādāt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības politiku un
organizēt, koordinēt nozaru politikas īstenošanu;
6) nodrošināt pārstāvniecību starptautiskajās un ES institūcijās.
Programmu īsteno Zemkopības ministrija.
Politikas rezultāti
Uz valsts vārda reģistrēto nekustamo īpašumu (meža zemju) īpatsvars no kopējiem
Zemkopības ministrijas aktīviem 2010. gadā bija 69 %, pārsniedzot plānoto par 1 %.
2010. gadā ZM kadru mainība bija 13 % no kopējā darbinieku skaita. Savukārt
apmācības apmeklējuši 21,3 % no kopējā darbinieku skaita.
Nevalstisko organizāciju līdzdalības iespēja politikas dokumentu sagatavošanas gaitā
nodrošināta, noslēdzot četrus līgumus ar NVO.
Darbības rezultāti
2010. gadā ir sagatavoti 502 tiesību aktu projekti (likumprojekti, Ministru kabineta
noteikumi un rīkojumi), plānoto apjomu pārsniedzot par 179 %. Sniegti 264 atzinumi par citu
valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem (izpildot 73 % no plānotā). Lai gan
darba apjoms tika plānots atbilstoši iepriekšējo gadu pieredzei, 2010. gadā tas bija mazāks.
Sagatavoti 23 politikas plānošanas dokumenti, plānu (3) pārpildot par 767 %.
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ZM sagatavots ziľojums par lauksaimniecību un ministrijas publiskais pārskats, kā arī
veikti divi politikas plānošanas dokumentu novērtējumi.
2010. gadā sagatavotas 86 ZM kompetencē esošas pozīcijas un instrukcijas Latvijas
pārstāvjiem uz īpašo lauksaimniecības komiteju, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomi, Pastāvīgo pārstāvju komiteju (COPERER). 2010. gadā Latvijas intereses
tika pārstāvētas 13 reizes ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, 14
reizes – Īpašajā lauksaimniecības komitejā, 355 reizes – EK komitejās un darba grupās, 170
reizes – ES Ministru Padomes komitejās un darba grupās.
Pēc 2010. gada jūlijā notikušās Eiropas Komisijas auditoru misijas par Eiropas
Zivsaimniecības fonda revīzijas iestādi un EK auditoru izteiktajiem norādījumiem tika
mainīta pieeja auditējamo EZF sistēmu identificēšanā un apvienotas vairākas iepriekš
identificētās sistēmas, līdz ar to mainījās arī auditu ziľojumu skaits no 19 uz 17.
2009. gada otrajā pusē reorganizējot ministriju, tika likvidēts Politikas koordinācijas
departaments, kura atbildībā bija kvalitātes vadības sistēma. IAN, pārľemot šo funkciju,
veicamo uzdevumu apjoms kvalitātes vadības sistēmas jomā tika samazināts un ikgadējais
novērtējums netiek veikts. Tā vietā 2010. gadā tika pilnībā inspicēta un aktualizēta Integrētās
vadības sistēma.
Noslēgts sadarbības līgumu ar Latvijas Pārtikas uzľēmumu federāciju, lai kopīgi
veicinātu pārtikas nozares attīstību un ar to saistīto normatīvo aktu projektu sagatavošanu.
Noslēgts līgums par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas atpazīstamības veicināšanu
ar trīs lauksaimniecības un pārtikas ražotājus pārstāvošām organizācijām – biedrību
„Mārketinga padome”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju un Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi, lai sekmētu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās
produktu atpazīstamību, tostarp izmantojot shēmas norādi, ko Latvijas patērētājs pazīst kā
Zaļo karotīti. Ievērojot līgumu, organizācijas savu iespēju robežās iesaistīsies veicināšanas
pasākumu īstenošanā, tostarp publicēs informāciju par shēmu un tās produktiem organizāciju
mājaslapās, publicēs shēmas norādi organizāciju prezentācijas materiālos, popularizēs shēmu
un tās produktus plašsaziľas līdzekļos un veiks citus informatīvos un veicināšanas
pasākumus, lai sniegtu interesentiem korektu informāciju par shēmu un tās produktiem.
Papildus 2010. gadā tika izveidota Pārtikas nozares konsultatīvā padome, lai veicinātu
pārtikas nozares attīstību, saľemot vienotu viedokli no padomē pārstāvētajām organizācijām.
Padomes darbu vada zemkopības ministrs, un tās uzdevums ir nodrošināt priekšlikumu
sniegšanu par pārtikas nozares būtiskāko jautājumu risināšanu, tostarp šķēršļiem un
apgrūtinājumiem, ar ko sastopas pārtikas ražotāji, par noieta tirgus veicināšanu, pārtikas
apriti, sadarbību ar izejvielu piegādātājiem un tirdzniecības uzľēmumiem, kā arī nodrošināt
pārtikas ražotāju un pārtikas nozares organizāciju informētību un iesaistīšanos lēmumu
pieľemšanā.
Ar ZM dalību tika nodrošināta Latvijas interešu pārstāvniecība 15 starptautiskajās
organizācijās, bet pārtraukta dalība Starptautiskā dārzkopības asociācijā, jo tā ir saistoša
zinātniskajām institūcijām.
2010. gadā tika organizēti 459 sabiedrības informēšanas pasākumi plānoto 450 vietā,
lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku interese par nozīmīgiem nozares jautājumiem
un nepieciešamība pēc aktuālas informācijas daudzveidības kļūst arvien lielāka.

2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam jaunas politikas tiek ieviestas tikai tad, ja
vienlaikus ir paredzēts atteikties no kādas iepriekšējas darbības un tiek pārdalīts finansējums.
2010. un 2011. gadam netika noteikts prioritāšu saraksts un piešķirts papildu finansējums
jaunām politikas iniciatīvām.
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2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai
Ierobežoto valsts budžeta iespēju dēļ zemkopības nozarei līdzekļi investīciju projektu
īstenošanai 2010. un 2011. gadā netika piešķirti, tāpēc netiek nodrošināta reālā zemkopības
nozares vajadzība pēc valsts investīciju finansējuma.

2.5. Izpildītie un pasūtītie pētījumi
Finansējuma avoti:
1)
valsts atbalsts lauksaimniekiem – seši pētījumi (informācija Latvijas
Lauksaimniecības universitātes mājaslapas www.llu.lv sadaļā “Zinātne/pētījumu datubāze”);
2)
Meža attīstības fonds –astoľiprojekti; no tiem pieci ir zinātniskās izpētes
pētījuma projekti un trīs – meža nozares atbalsta un attīstības projekti (informācija ZM
mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā „ZM > Meža nozare > Valsts un ES atbalsts > Meža
attīstības fonds > Finansētie projekti > 2010”);
3)
Medību saimniecības attīstības fonds – 12 projekti, no tiem trīs zinātniskās
izpētes projekti (informācija ZM mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā „ZM > Meža nozare >
Valsts un ES atbalsts > Medību saimniecības attīstības fonds > Finansētie projekti > 2010”)
4)
ELFLA LAP Tehniskā palīdzība – trīs lieli izvērtējumi (informācija ZM Lauku
attīstības atbalsta departamentā);
5)
RP EZF Tehniskā palīdzība – viens pētījums un viens liels izvērtējums
(informācija ZM Lauku attīstības atbalsta departamentā).

2.6. Sadarbības programmās īstenotie projekti
2010. gadā turpinājās Starpreģionu sadarbības programmas „INTERREG IVC”
projekts „Nākotnes mežs”. Projekta mērķis ir ES reģionu attīstības politikas efektivitātes
uzlabošana, kā arī reģionālo meža apsaimniekošanas politiku un prakses uzlabošana un
klimata pārmaiľu efekta mazināšana. Īstenojot projektu, tiek apzinātas un apkopotas esošās
zināšanas, pieredze un prakse meža apsaimniekošanā saistībā ar klimata izmaiľu jautājumiem
un sagatavots informatīvais materiāls, lai uzlabotu meža īpašnieku zināšanas un veicinātu
labas mežsaimnieciskās prakses attīstību, kā arī izstrādātas rekomendācijas meža politikas un
stratēģijas vadlīniju pilnveidošanai meža apsaimniekošanas un klimata pārmaiľu jomā.
2009. gadā sākts Eiropas Komisijas programmas “Era Net Wood Wisdom Net”
projekts par nacionālo programmu meža zinātnē un meža resursu izmantošanā koordinēšanu.
Projekta mērķis ir izveidot konsorciju, kas apvieno gan pamata, gan praktisko zinātni, tā
veicinot ārpus ES esošo zinātnieku piesaisti. 2010. gadā kopīgi ar citām sadarbības valstīm ir
sagatavots kopējs izpētes un rūpnieciskās attīstības pieteikums, koncentrējoties uz koksnes un
to šķiedru produktiem.
2010. gadā turpinājās 2009. gadā sāktais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta projekts „Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā”. Projektā
notika izstrādāta meža ekonomisko kontu sistēma. Pēc izstrādātās metodoloģijas tiks veikti
testa aprēķini ekonomisko kontu sistēmā. Tāpat paredzēts izglītot meža nozares pārstāvjus par
mežu ekonomiskās vērtības aprēķināšanas metodoloģiju.
2010. gada 26. februārī ar nobeiguma konferenci beidzās 2009. gadā sāktais Latvijas–
Norvēģijas projekts „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeľos un videi draudzīgas
akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)”. Projekta galvenie darbības virzieni bija
augstākās izglītības akvakultūrā pamatu izstrāde, mazo ezeru iesaiste zivju un vēžu
audzēšanā, izmantojot akvakultūras pieeju, modeļezeru iekārtošana, šiem pasākumiem
nepieciešamo rekomendāciju un normatīvo aktu pamatu sagatavošana to iesaistei
ekonomiskajā apritē.
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2.7. Sniegtie pakalpojumi
Īstenojot Ministru kabinetā apstiprināto koncepciju “Uz klientu vērstas pakalpojumu
sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs”, ministrija
turpina aktīvu darbu pie organizatoriskās un procesu pilnveidošanas un informācijas
koplietošanas risinājumu radīšanas. Minētie pasākumi tiek īstenoti saistībā ar ERAF
projektiem “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas
izveide” un „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas
pakalpojumu sistēmas izveide”.
Pakalpojumu sniegšanas un pakalpojumu pārvaldības jomā ir izvirzīts mērķis –
nodrošināt iespēju zemkopības nozares klientiem centralizēti saľemt informāciju par
pakalpojumiem, pieteikties pakalpojumu saľemšanai un saľemt pakalpojumus
pašapkalpošanās režīmā, atbilstoši veidojot visaptverošu klientu apkalpošanas sistēmu, kas
darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principiem un nodrošina vienotu pakalpojumu
sniegšanas un klientu apkalpošanas pārvaldību, kā arī informācijas sistēmu atbalstu
pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas procedūrām.
Mērķa īstenošanas pamatā ir šādas pamatnostādnes:

vienas pieturas aģentūras un publiskās pārvaldes reformas principu
izmantošana, ko nosaka Valsts kanceleja, VARAM un politikas plānošanas dokumenti;

nozares līmenī ieviest jaunas lomas, sadalot atbildību starp pakalpojumu
pārvaldniekiem, pakalpojumu turētājiem un pakalpojumu sniedzējiem;

veicināt nozares portāla, zvanu centra un e-pasta kā komunikācijas kanālu
izmantošanu;

vienota ZM padotībā esošo iestāžu klientu bāze, vienota klientu
identifikācija, autentifikācija un autorizācija;

pakalpojumu pilnveidošanas un optimizācijas uzdevums ir pakalpojumu
pārvaldības speciālista funkcija;

vienots un centralizēti pārvaldīts nozares pakalpojumu katalogs;

vienota metodoloģiska pieeja pakalpojumu noteikšanai un procesu
aprakstīšanai;

pakalpojumu dzīves cikla pārvaldība;

koordinēta pakalpojumu sniegšanas līmeľu un pakalpojumu sniegšanas
kanālu noteikšana;

izmērāmus pakalpojumu sniegšanas rādītāju izmantošana pakalpojumu
pārvaldībā.

2.8. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
ZM integrētā vadības sistēma
Pārskata gadā ir aktualizēta visa Integrētajā vadības sistēmā (IVS) esošā
informācija/procesu shēmas un izstrādāti jaunizveidoto procesu apraksti, veikti kvalitātes
sistēmu auditi par sistēmā ietvertajiem aprakstītajiem procesiem.
IVS ir pieejama visiem ministrijas darbiniekiem un ikdienas pienākumu izpildē
nodrošina informatīvu atbalstu par visiem ZM iekšējiem tiesību aktiem, plānošanas
dokumentiem, iestādē funkcionējošiem vadības un atbalsta procesiem, to funkcionēšanā
iesaistītajām atbildīgajām struktūrvienībām.
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Iekšējā kontrole
Ľemot vērā grozījumus Iekšējā audita likumā (11.02.2010.) un MK 28.09.2010. gada
28. septembra noteikumus Nr. 918 „Iekšējā audita veikšanas kārtība”, ZM un padotības
iestāžu (Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauksaimniecības universitātes) iekšējā audita
struktūrvienības ir pārskatījušas/pārstrukturējušas savā darba apjomā esošās audita sistēmas
un veikušas izmaiľas auditu plānošanas, risku novērtēšanas, auditu izpildes un darba
kvalitātes uzraudzības posmos.
Iekšējā audita struktūrvienības veic iestādē izveidotās iekšējās kontroles novērtējumu
atbilstoši valsts sekretāra vai iestādes vadītāja apstiprinātai audita stratēģijai, kā arī informē
par rezultātiem iestādes vadību un auditēto struktūrvienību vadību.
Iekšējais audits
Pārskata gada periodā ministrijas resorā ir veikti sistēmu auditi par ministrijas un
padotības iestāžu – Lauku atbalsta dienesta, Valsts meža dienesta, Pārtikas un veterinārā
dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Lauksaimniecības datu centra, valsts zinātniskā
institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” (BIOR),
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta, SIA „Latvijas Lauksaimnieku konsultāciju un
izglītības centrs” – vadības funkciju, atbalsta funkciju un pamatdarbības sistēmām, kā arī
ministrijas pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu sistēmām.
Nozīmīgākie auditos konstatētie fakti un ieteikumi:

Lauku atbalsta dienestā valsts atbalsta un ES fondu administrēšanas procesā
pieľemtie lēmumi ir balstīti uz pamatotiem un aktuāliem datiem, taču starp Lauku atbalsta
dienestu un padotības iestādēm savstarpēji noslēgtās vienošanās reizēm neatbilst spēkā
esošiem ES un LR tiesību aktiem un reāli funkcionējošai sadarbības kārtībai (horizontālais
audits sešās ZM padotības iestādēs „Padotības iestāžu līdzdalība valsts atbalsta un ES fondu
administrēšanā”);

ZM izveidotie vadības un kontroles sistēmas pasākumi nodrošina Vienotās
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pastāvēšanu un funkcionēšanu, un izveidotā
Nepārtrauktās novērtēšanas sistēma, kurā piedalās Latvijas Valsts agrārās ekonomikas
institūts, darbojas pietiekami un atspoguļo Lauku attīstības programmas progresu (audits
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam novērtēšana”);

ministrijas līmenī ir iedibinātas kontroles un pastāv kārtība Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma
apgūšanas jomā, tomēr, veicot substantīvās pārbaudes par resursu izlietojumu, konstatēts, ka
ministrija, īstenojot Valsts lauku tīkla un Zivju tīkla pasākumus, kuru izpildi tā deleģējusi SIA
„Latvijas Lauksaimnieku konsultāciju un izglītības centrs”, nav nodrošinājusi pietiekamas
pārbaudes par deleģēto funkciju izpildi (auditi par ministrijas pārvaldībā esošo Eiropas
Savienības fondu (ELFLA, EZF) tehniskās palīdzības finanšu resursu apgūšanas sistēmu).
ZM vadības funkciju, atbalsta funkciju, pamatdarbības sistēmu un ministrijas
pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu sistēmu auditos konstatēto nepilnību novēršanai
un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai tika apstiprināti 39 auditoru sniegtie ieteikumi,
kuru ieviešanas termiľš bija 2010. gads. Pārskata periodā tika ieviests 46 % ieteikumu, bet
pārējo ieteikumu ieviešanas termiľš ir nākamais periods.
Eiropas Zivsaimniecības fonda revīzijas iestādes darbība
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ZM Iekšējā audita nodaļa, īstenojot LR Zemkopības ministrijai deleģēto Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) Revīzijas iestādes funkciju, pārskata periodā ir izpildījusi šādus
uzdevumus:

veikusi EZF finansētās programmas vadības un kontroles sistēmas auditus
ZM, izvērtējot Eiropas Komisijas (EK) noteiktos EZF vadības un kontroles sistēmas darbības
kritērijus un pamatprasības;

ľemot vērā EZF sistēmu auditu rezultātus, sagatavojusi un iesniegusi EK
Gada kontroles ziľojumu un atzinumu par EZF finansētās programmas vadības un kontroles
sistēmas atbilstību tiesību aktu prasībām un tās darbības efektivitāti, norādot, ka izveidotā
vadības un kontroles sistēma darbojas, bet tai ir nepieciešami daži uzlabojumi. Uzlabojumi
pārsvarā nepieciešami ministrijas IT sistēmā, ko savu funkciju veikšanai izmanto Vadošā un
Sertifikācijas iestāde, kā arī Revīzijas iestādes (ZM Iekšējā audita nodaļas) un Revīzijas
struktūras (Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta) izteikto ieteikumu ieviešanas
procesā, jo daži ieteikumi tiek ieviesti lēni, neievērojot ieviešanas termiľus un tā laikus
nenovēršot auditos konstatētās neatbilstības EK noteiktajām pamatprasībām un kritērijiem;

veikusi LAD Audita departamenta kā EZF revīzijas struktūras metodisko
vadību un uzraudzību;

ľemot vērā 2010. gada jūlijā notikušās Eiropas Komisijas auditoru misijas
rezultātus un EK auditoru izteiktos norādījumus, mainījusi pieeju auditējamo EZF sistēmu
identificēšanā un EZF sistēmu auditu veikšanā, kā arī veikusi pasākumus EK audita
starpziľojumā norādīto ieteikumu ieviešanai attiecībā uz Revīzijas iestādes funkciju izpildes
uzlabošanu.
Iespējamās korupcijas novēršana
2010. gadā pēc KNAB pieprasījuma ir apkopota, izvērtēta un KNAB nosūtīta
informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.–2013. gadam
izpildi ZM un tās padotības iestādēs. Korupcijas novēršanas preventīvie pasākumi jeb
uzdevumi notiek atbilstoši ministrijā un padotības iestādēs apstiprinātajiem pretkorupcijas
pasākumu plāniem.
Strukturālās reformas
Jau 2009. gadā tika iesākta Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas
centra un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” reorganizācija, lai izveidotu
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, kas 2010.gada
1.janvārī uzsāka savu praktisko darbību kā jaunizveidota valsts zinātniskā institūcija publiskas
atvasinātas personas juridiskajā statusā.
2010. gada 5. janvārī Zinātniskajā padomē tika apstiprinātas šādas institūta
kompetences jomas:

veikt zinātnisko darbību pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības
un citās bioloģijas nozarēs, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai veicinātu
zinātnes, augstākās izglītības un attiecīgo nozaru attīstību un integritāti;

sniegt ekspertīzi, zinātnisko pamatojumu un risku novērtēšanu nozaru attīstības
politikas izstrādei;

atbilstoši kompetencei īstenot zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai
un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi pārtikas
kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un dzīvnieku infekcijas slimību un zoonožu jomā;

īstenot projektus, lai novērtētu risku pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku
infekcijas slimību jomā, nodrošinot sadarbību ar minēto jomu institūcijām un citām
organizācijām;
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veikt zivsaimnieciskās ekspertīzes un sniegt zinātnisko pamatojumu videi
draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas
jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeľos, teritoriālajos ūdeľos un ekonomiskās
zonas ūdeľos Baltijas jūrā;

pildīt references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās;

veikt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts
uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības
aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, īstenojot Zivju resursu
atražošanas valsts programmas pasākumus;

atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses un īstenot starptautisko
zinātnisko sadarbību, organizējot zinātniskās konferences, seminārus un citus ar zinātni
saistītus informatīvos pasākumus un piedaloties tajos;

informēt sabiedrību un sniegt konsultācijas par institūta kompetencē esošajiem
jautājumiem.
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3. PERSONĀLS
2010. gada sākumā ministrijā bija 255 amata vietas, bet gada beigās – 258 amata
vietas (226 ierēdľu amati un 32 darbinieku amati). 2010. gada sākumā ministrijā bija
nodarbinātas 253 personas, bet gada beigās – 251 persona: 220 ierēdľi un 31 darbinieks, no
tiem 74,5 % sievietes un 25,5 % vīrieši. Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdľu nodarbināto
skaits 2010. gadā bija 252. (1. attēls).
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Personāla vidējais vecums ministrijā ir 39,4 gadi. Ministrijas personāla sadalījums pa
vecuma grupām redzams 2. attēlā. Ministrijas personāls ir jauns, jo 22,3 % ministrijas
personāla nav vecāki par 30 gadiem, 38,6 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2010. gada decembrī
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2010. gadā ministrijai bija negatīva bilance strādājošo skaita pieaugumā (3. attēls).
Gada laikā atbrīvoti 23 ierēdľi un darbinieki, bet pieľemti astoľi ierēdľi un darbinieki.
3. attēls. Darbinieku bilance 2010. gadā
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Ministrijā strādā trīs ierēdľi ar doktora grādu un 64 ierēdľiem (darbiniekiem) ir
maģistra grāds, 85 ierēdľiem (darbiniekiem) – bakalaura grāds, 86 ierēdľiem (darbiniekiem) –
profesionālā augstākā izglītība (4. attēls).
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
skaits
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2010. gadā ministrijas ierēdľi mācījās Valsts administrācijas skolas kursos. Gada laikā
56 ierēdľi apmeklējuši Valsts administrācijas skolas piedāvātas mācības. Vidēji katrs ierēdnis
gada laikā mācības apmeklējis 1,3 reizes. Kopumā ministrijas ierēdľi Valsts administrācijas
skolu apmeklējuši 40 reižu. Kopumā ministrijā strādājošie mācījušies 678 stundas. Visvairāk
ministrijas ierēdľi apmeklējuši mācību kursus “Statistikas ieguves metodes” – 15 ierēdľi,
“Lēmumu pieľemšana ES un nacionālo interešu pārstāvēšana ES institūcijās” – 7 ierēdľi.
Ministrijas ierēdľi apmeklējuši arī citas mācības “Atlīdzības likums” – 5 ierēdľi, “Intelektuālā
īpašuma tiesību aizsardzība un piemērošana” – 4 ierēdľi. Citās mācību iestādēs ministrijas
ierēdľi un darbinieki 27 reizes papildināja savas zināšanas par dažādiem ar amata
pienākumiem saistītiem jautājumiem.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi, sabiedrības
aptaujas
2010. gadā lauksaimnieki informāciju par valsts politiku lauksaimniecībā, lauku
attīstībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā regulāri saľēma ar plašsaziľas līdzekļu
starpniecību, tika izdoti bukleti un ziľu lapas, notika semināri un konferences un citi
sabiedrības informēšanas pasākumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta lauksaimnieku
informēšanai par Lauku attīstības programmas pasākumiem, kā arī Rīcības programmas EZF
atbalsta pasākumu ieviešanu Latvijā. Lauksaimnieki regulāri saľēma informāciju gan par
pasākumu sākuma, gan beigu termiľu – tā tika sniegta nozaru sabiedriskajām organizācijām
un ievietota ZM mājaslapā.
Par ES atbalsta apguves iespējām tika sagatavots TV raidījumu cikls “LAP pasākumi
2007.–2013. gadam”. Lauksaimnieki regulāri divas reizes nedēļā saľēma aktuālu informāciju
“Latvijas Radio” rīta ziľu apskatā “Eiropas rīts”. Daudzveidīga un lauksaimniekiem
nepieciešama informācija par LAP atbalsta iespējām, administratīvā sloga samazināšanu
atspoguļota laikraksta “Latvijas Avīze” divos tematiskajos pielikumos.
Lai skaidrotu EZF atbalsta iespējas un sekmētu zvejas un akvakultūras produktu
apstrādes attīstības jomā izvirzīto mērķu sasniegšanu, tika sarīkota starptautiska konference
“Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu ieviešana un zivsaimniecības nozares attīstība
Latvijā”. Šo jautājumu skaidrošanā sagatavota arī videoinformācija “Zivju hronikas” par
zivsaimnieku pozitīvo pieredzi, īstenojot ES projektus. Sagatavotie sižeti tika demonstrēti trīs
reģionālajās televīzijās. Par EZF atbalsta iespējām tika sagatavotas divas tematiskās lappuses
laikrakstā „Neatkarīgā Rīta avīze”.
Ievērojamu ieguldījumu sabiedrības informēšanā deva Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra jaunā struktūrvienība – Valsts Lauku tīkls (VLT). Tas izveidots, lai Latvijas
lauksaimniekiem nepieciešamā informācija dažādās nozarēs būtu vienuviet koordinēta un
saskaľota.
Īstenojot 2010. gadā Rīcības programmu, VLT noorganizēja 623 seminārus par LAP
pasākumiem un aktualitātēm. Izvērtējot 2010. gadā organizēto semināru dalībnieku aizpildītās
semināru novērtējuma anketas, tika secināts, ka vislielākā interese bijusi par semināriem „ES
un valsts likumdošanas izmaiľas”, „LAP aktualitātes un pasākumi” un „Laba un pārľemama
prakse”. Tāpat 2010. gadā sagatavotas trīs tālmācības (e-apmācības) programmas:
„Uzľēmējdarbības uzsākšana un attīstīšana”, „LEADER – iespējas, projektu sagatavošana,
labākā pieredze” un „Lauksaimniecības pamati” ar iespēju apgūt visu programmu vai kādu tās
daļu.
2010. gadā notikuši 186 informatīvie semināri lauku attīstības speciālistiem, tajos
piedalījušies 1986 dalībnieki. Aizvadītajā gadā arī noorganizētas apmācības 213 grupām,
klausītāju skaits – 4940. Aktuālākās tēmas bija saistītas ar grāmatvedību, lauku tūrisma
attīstību, ražošanas konkurētspējas uzlabošanu. Saistībā ar VLT sagatavoti 12 „Lauku lapas”
izdevumi, kas bez maksas pieejami VLT mājaslapā. Savukārt meža īpašniekiem sagatavoti
četri informatīvi izdevumi.
Potenciālajiem atbalsta saľēmējiem, sociālajiem partneriem, profesionālajām un
sabiedriskajām organizācijām, pārējiem interesentiem tika noorganizēti 27 pieredzes
apmaiľas braucieni Latvijā un deviľi pieredzes apmaiľas braucieni uz ES valstīm.
2010. gadā Zemkopības ministrija sadarbībā ar VLT organizēja starptautisku semināru
„Kredītu fonda veidošana, izmantojot ELFLA sniegtās iespējas”. Seminārs deva izpratni par
kredīta fonda darbību un nepieciešamo informāciju, lai šādu fondu izveidotu arī Latvijā.
2010. gadā Latvijas centrālajos un reģionālajos laikrakstos tika publicētas intervijas ar
zemkopības ministru un ministrijas speciālistiem par nozares aktualitātēm. Intervijās
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pārrunāto tēmu loks skāra pārmaiľas ES Kopējā lauksaimniecības politikā, dažādu atbalsta
veidu pieejamību nozarē, Lauku attīstības programmas aktualitātes, birokrātiskā sloga
mazināšanas, kredītu saľemšanas iespējas, kā arī citas lauksaimniekiem svarīgas tēmas.
Zemkopības ministrs Latvijas novados regulāri tikās ar lauksaimniekiem, lauku
uzľēmējiem, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvjiem, konsultantiem un
speciālistiem, lai diskutētu par aktualitātēm nozarē.
Sabiedrības izpratnes sekmēšanai par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā arī par
meža un koksnes produkcijas izmantošanu visā Latvijā notika vairāk nekā 200 dažādu “Meža
dienu 2010” pasākumu. Meža dienu devīze bija – „Par zaļu un neatkarīgu Latviju”.
2010. gadā, īstenojot projektu „Nākotnes meži” (FUTUREforest), notika konference
skolotājiem par klimata jautājumiem, semināri par klimata jautājumiem un izaicinājumiem
meža apsaimniekošanā meža īpašniekiem, skolēniem. Meža nozares labākajiem darbiniekiem
tika pasniegta meža nozares gada balva “Zelta čiekurs”. Tā ir atzinība par sasniegumiem meža
nozarē un veicina meža nozares attīstību un atpazīstamību, savukārt labākajiem
lauksaimniekiem tika pasniegtas konkursa „Sējējs” balvas.
Zemkopības ministrijā ik dienu darbojas “karstā telefona” līnija. Piezvanot pa to,
jebkurš interesents varēja saľemt speciālistu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar ZM
pārzināmajām jomām. Gada laikā saľemts apmēram 300 jautājumu, kā arī sagatavoti
komentāri vai atbildes uz tiem.
Regulāri tiek aktualizēta informācija ministrijas mājaslapā www.zm.gov.lv. Aktuāli
temati tiek ievietoti mājaslapas sadaļā “Sabiedrības viedoklis”, kur ikvienam interesentam ir
iespēja interaktīvi izteikt savas domas par sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem, politikas
plānošanas dokumentu projektiem vai arī uzdot jautājumu ministrijas speciālistiem. Turklāt
ministrijas speciālisti tā iegūst vērtīgas ziľas par lauku iedzīvotājus interesējošām tēmām.
Ministrijas mājaslapas sadaļā “Dalība ES” regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm
ES lēmumu pieľemšanas institūcijās – ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomē, Īpašajā lauksaimniecības komitejā un Pastāvīgo pārstāvju komitejā, kā arī materiāli
par Eiropas Komisijas un ES Padomes darba grupām un nacionālajām pozīcijām.

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Zemkopības ministrija, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības
politiku, konsultējas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP)
2010. gadā ZM un LOSP turpināja savu sadarbību, noslēdzot sadarbības līgumu par
lauksaimnieku iesaistīšanu lēmumu pieľemšanas procesos lauksaimniecības un lauku
attīstības politikas veidošanā, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšanu par ministrijas
pieľemtajiem lēmumiem.
LOSP sēdēs regulāri piedalās zemkopības ministrs, lai informētu par aktualitātēm
lauksaimniecības jomā, kā arī atbildētu uz LOSP pārstāvju jautājumiem.
Kopš 2002. gada ar ZM atbalstu darbojas LOSP Briseles birojs, kas nodrošina
regulāru kontaktu uzturēšanu un informācijas apmaiľu ar ES Profesionālo lauksaimniecības
organizāciju komiteju un ES Lauksaimniecības kooperatīvo organizāciju savienību
COPA/COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations in the European
Union/General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union), kā arī
pēc iespējas – ar Eiropas Komisijas amatpersonām, ES dalībvalstu lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju pārstāvniecībām un to vadītājiem.
Latvijas Pašvaldību savienība
Zemkopības ministrijai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Latvijas Pašvaldību
savienību (LPS). Ik gadu abas institūcijas vienojas par sarunu tematiem, parakstot nodomu
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protokolu, kas paredz savstarpēju sadarbību informācijas apmaiľā par lauksaimniecības un
lauku attīstības aktualitātēm. Dokumentā ir noteikta mērķtiecīga un konkrēta turpmākā ZM un
LPS sadarbība, lai nodrošinātu lauku iedzīvotājus ar informāciju par zemes politikas
jautājumiem, Valsts lauku tīkla pasākumu ieviešanu, vietējo attīstības stratēģiju īstenošanu
Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam un Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai, kā arī aktualitātēm lauksaimniecības atbalsta jomā,
mežu politikā, zivsaimniecībā, ūdeľu apsaimniekošanā un lauku attīstības speciālistu darbu
pagastos.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Tā kā būtiska ir kooperācija lauksaimniecības nozaru jomā, kas veicina ne tikai
saražotās produkcijas pirmapstrādi un pārstrādi, bet arī loģistikas veidošanu, 2010. gadā ZM
un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKP) ir noslēgusi sadarbības
ilgtermiľa līgumu, kura mērķis ir sadarbības veicināšana un būtiskāko problēmu risināšana
lauksaimniecības, lauku attīstības un lauksaimnieku kooperācijas jomā. LLKA ir biedrība, kas
apvieno LR Uzľēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības un nodrošina sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sniedz
priekšlikumus tām.
LLKA ir viens no galvenajiem Zemkopības ministrijas sadarbības partneriem
lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā.
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
2010. gadā ZM ir parakstījusi trīspusēju sadarbības nodomu protokolu ar Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātľu akadēmiju (LLMZA) un Latvijas zinātľu akadēmiju
(LZA). Nodomu protokolā ir noteikta sadarbība normatīvo aktu jomā, kas attiecas uz zinātni
un augstāko izglītību, informācijas apmaiľa, kā arī starptaustikās zinātnes sadarbības
veicināšana.
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Zemkopības ministrija, izstrādājot un īstenojot pārtikas nozares politiku, konsultējas ar
Latvijas Pārtikas uzľēmumu federāciju (LPUF). Zemkopības ministrija un LPUF ir
turpinājušas sadarbību, noslēdzot sadarbības līgumu, kas paredz kopīgi veikt darbības, kuras
vērstas uz pārtikas nozares attīstību un ar to saistīto normatīvo aktu projektu izstrādi.
Zemkopības ministrija pirms normatīvo aktu projektu izsludināšanas Valsts sekretāru
sanāksmē ar tiem iepazīstina LPUF atzinuma sniegšanai, kā arī iesaista LPUF ministrijas
izveidotajās starpinstitūciju darba grupās, kas darbojas dzīvnieku un augu izcelsmes produktu,
vīna, spirta un alkoholisko dzērienu, ES ārējās tirdzniecības un citās jomās, kā arī nodrošina
iesaistīšanos lēmumu pieľemšanā.
LPUF regulāri tiekas ar zemkopības ministru, ZM valsts sekretāri un atbildīgajiem
ministrijas speciālistiem, lai risinātu aktuālas pārtikas nozares problēmas, kā arī regulāri
sniedz viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas ražošanas nozari, pārtikas produktu
izplatīšanu, pārtikas produktu nekaitīgumu, kvalitāti, marķēšanu un citiem jautājumiem.
Sadarbība starp ministriju un LPUF nodrošina arī jaunākās informācijas apmaiľu un
profesionalitāti aktuālu jautājumu risināšanā.
LPUF 2010. gada nogalē vērsās ar ierosinājumu pie Ministru prezidenta
V.Dombrovska, lūdzot noteikt vienu atbildīgo iestādi pārtikas jomā, kas veidotu kompleksu
skatījumu uz pārtikas nozares attīstību, koordinējot ar pārtikas nozari saistītos jautājumus.
Ľemot vērā pārtikas ražotāju viedokli, Zemkopības ministrija sagatavoja un iesniedza
Ministru kabinetā apstiprināšanai informatīvo ziľojumu „Par pārtikas nozares koordinēšanas
nodrošināšanu”. Informatīvais ziľojums paredz izveidot Pārtikas nozares padomi, kas
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turpmāk koordinēs ar pārtikas nozari saistītos jautājumus, tā veicinot nozares turpmāko
attīstību un konkurētspēju.
Zemkopības ministrija, lai veidotu un sekmīgāk īstenotu lauksaimniecības un lauku
attīstības politiku, ir izveidojusi (saskaľā ar 2009. gada 23. septembra rīkojumu Nr. 184)
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi, kurā piedalās Lauksaimnieku
organizācijas sadarbības padome, Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu
asociācija, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija, Latvijas pārtikas uzľēmumu
federācija un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.
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5.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2011. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1. 2010. gadā sākto pasākumu turpināšana
Zemkopības ministrijas prioritātes 2010. gadam ir atspoguļotas “Valdības rīcības
plānā Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
īstenošanai”. Daļa no 2010. gadā sāktajiem pasākumiem turpinās arī 2011. gadā, un tie ir šādi:

diskusijās par ES kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada iestāties
par atbalsta maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm, nodrošinot
godīgu konkurenci visā ES;

pārliecināt, iepazīstināt un skaidrot citām ES dalībvalstīm Latvijas izstrādāto
tiešo maksājumu aploksnes aprēķināšanas kritērijus un formulu, kas sniegtu iespēju sasniegt
izlīdzinātākus un vienlīdzīgākus tiešos maksājumus;

aizstāvēt Latvijas pozīciju par Eiropas Savienības pārejas perioda
pagarināšanu ierobežojumiem ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības zemi un mežus
Latvijā;

īstenot administratīvā sloga identificēšanas pasākumus lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru nacionālajos normatīvajos aktos, to projektos un
veikt grozījumus normatīvo aktu regulējumā ar mērķi mazināt administratīvo slogu
uzľēmējiem;

turpināt sekmēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivju produktu
eksportu;

turpināt īstenot EK programmas „Atbalsts piena produktu piegādei
izglītojamiem jeb „Skolas piens”” un „Skolu apgāde ar augļiem un dārzeľiem jeb „Skolas
auglis””, veicinot piena un piena produktu un augļu un dārzeľu patēriľu skolēnu vidū;

pilnveidot
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas
pasākuma
“Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

veterināro zāļu aprites jomā, lai nodrošinātu veterināro zāļu vienotu politiku
valstī un uzraudzības un kontroles darbību caurskatāmību, izstrādāt vienotu likumu veterināro
zāļu jomā – Veterināro zāļu aprites likumu, kurš ietver visus veterināro zāļu aprites posmus;

izdarīt
nepieciešamos
grozījumus
Rīcības
programmā
Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013. gadam, īstenojot finansējuma
pārdali starp pasākumiem un sagatavojot attiecīgus grozījumus pakārtotajos normatīvajos
aktos, lai nodrošinātu zivsaimniecības nozares ekonomisko atveseļošanos, tās modernizāciju
un konkurētspējas veicināšanu, kā arī zvejas flotes sabalansēšanas pasākumu veikšanu;

realizēt maksimāli efektīvus un prioritātēm atbilstošus pasākumus Zivju
resursu atražošanas valsts programmas 2011.–2016. gadam, Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2011.–2013. gadam un Latvijas zušu krājumu
pārvaldības plāna 2009.–2013. gadam doto uzdevumu izpildei, ievērojot šiem mērķiem
pieejamā finansējuma apjomu;

sniegt atbalstu zivsaimniecības nevalstisko organizāciju ekspertu dalībai
Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās Latvijas interešu un pozīcijas aizstāvēšanai par
KZP nākotni, izmantojot Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla iespējas.
Detalizēts darbības plāns 2010. gadam, tostarp pārskats par izpildes gaitu, ir pieejams
ministrijas interneta mājaslapas sadaļā “Ministrija/Darba plāns”.

5.2. 2011. gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Zemkopības ministrijas galvenie uzdevumi un pasākumi 2011. gadam ir minēti
“Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto
darbību īstenošanai”.
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Nodrošināt atbalsta sniegšanu laukiem 2011. gadā, kopā izmaksājot 314,98
milj. latu, t. sk.:
○ nacionālajām subsīdijām – LVL 6,18 milj. (salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājums
par 38 %);
○ Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam – LVL 147,1 milj. (t.sk. vienotais platības
maksājums un papildu valsts tiešie maksājumi LVL 121,5 milj.);
○ Lauku attīstības programmas projektiem – LVL 138,8 milj.;
○ zivsaimniecības projektiem – LVL 22,9 milj.;

diskusijās par ES Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada iestāties
par atbalsta maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm, nodrošinot
godīgu konkurenci visā ES, kā arī objektīvu lauku un zivsaimniecības ES finanšu resursu
piešķīrumu Latvijai;

sagatavot priekšlikumus izmaiľām par ES tiešo maksājumu sistēmas izveidi
pēc 2013. gada, sarunās ar EK panākt, ka tiešie maksājumi tiek piešķirti tikai
lauksaimniekiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību;

sarunās ar EK panākt īpašā atbalsta piešķiršanu kvalitātes uzlabošanai cietes
kartupeļiem, kas audzēti saskaľā ar kvalitātes shēmu prasībām un īpašo atbalsta piešķiršanu
lopbarības augu un kartupeļu sēklas kvalitātes uzlabošanai saskaľā ar Padomes regulas Nr.
73/2009 68(1)(a)(ii) pantu 2012. un turpmākajiem gadam;

veikt meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) attīstības
izvērtējumu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus un aktualizēt Meža un
saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes;

uzlabot normatīvo vidi, lai samazinātu administratīvo slogu, vienkāršotu
valsts sniegto pakalpojumu procedūras un izmaksas, paaugstinātu pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti meža īpašniekiem, kā arī veicinātu tādu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kas
palielina oglekļa dioksīda piesaisti Latvijas saistību izpildei klimata pārmaiľu samazināšanai;

aizstāvēt Latvijas intereses zivju produktu eksporta jautājumos, tostarp par
pieļaujamām dioksīna piesārľojuma normām Baltijas jūras zivīs un pieļaujamām benzopirēna
piesārľojuma normām Latvijā ražotajās kūpinātās zivīs (šprotēs);

censties panākt iespējami labākas 2012. gada nozvejas kvotas, kas atbilstu
Latvijas zvejnieku interesēm un radītu pēc iespējas mazākas negatīvas izmaiľas un
sociālekonomiskās sekas zvejniekiem;

stiprināt sadarbību ar Latvijas pārtikas pārstrādes nozari, izveidojot
koordinējošu un konsultatīvu institūciju – Pārtikas nozares padomi – ar mērķi veicināt
konkurētspējīgu pārtikas nozares attīstību;

izstrādāt jaunus atbalsta saľemšanas nosacījumus augļu un dārzeľu ražotāju
organizāciju atbalstam;

sarunās ar EK censties panākt lielāku Latvijai pieejamo finansējumu EK
programmai „Skolu apgāde ar augļiem un dārzeľiem jeb „Skolas auglis”” 2011./2012.mācību
gadam, tā radot iespēju paplašināt mērķauditoriju, t.i., skolēnu skaitu, kas saľems bezmaksas
augļus un dārzeľus.

5.3. 2011. gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi
2011. gadā plānotie sadarbības projekti
2011. gadā plānots turpināt starpreģionu sadarbības programmas “INTERREG IVC”
projektu “Nākotnes mežs – meža apgabali klimata pārmaiľām”, Eiropas Komisijas
programmas “Era Net Wood Wisdom Net” projektu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta projektu “Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā”.
2011. gadā ZM sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
institūtu „BIOR” plāno nodrošināt projekta “Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos
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ūdeľos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana” rezultātu ilgtspēju, t. i.,
izstrādāto akvakultūras izglītības moduļu iekļaušanu akreditētu augstākās izglītības
programmu struktūrā, nozares speciālistu un fermeru izglītošanu akvakultūrā un vēžu
modeļezeru monitoringu, iekšējo ūdeľu zvejas un akvakultūras sistēmas (LIAIS) izstrādi un
nozvejas datu ievadīšanu tajā.
2011. gadā plānotie pētījumi
Finansējuma avoti:
1)
no valsts atbalsta lauksaimniekiem – četri pētījumi (informācija ZM
mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā “Valsts un ES atbalsts/nacionālās subsīdijas”);
2)
Meža attīstības fonds – četri zinātniskās izpētes projekti un viens projekts
starptautiskās saistību izpildes meža monitoringa pasākumu veikšanā (informācija ZM
mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā “Meža nozare/Valsts un ES atbalsts/Meža attīstības
fonds”);
3)
Medību saimniecības attīstības fonds – četri zinātniskās izpētes projekti
(informācija ZM mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā ZM > Meža nozare > Valsts un ES
atbalsts > Medību saimniecības attīstības fonds > Finansētie projekti > 2011);
4)
ELFLA LAP Tehniskā palīdzība – viens pētījumu projekts un trīs lieli
izvērtējumi (informācija ZM Lauku attīstības atbalsta departamentā);
5)
EZF ZRP Tehniskā palīdzība – trīs izvērtējumi (informācija ZM Lauku
attīstības atbalsta departamentā).

5.4. Iestādes finanšu saistības 2011. gadā
Likuma “Par valsts budžetu 2011. gadam” pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiľa
saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” tiek atspoguļotas ilgtermiľa saistības, ko uzľēmusies
valsts.
Saskaľā ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” Zemkopības
ministrijai 2011. gadā plānoto ilgtermiľa saistību apmērs sasniedz Ls 316 555 765, tai skaitā:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds – Ls 3 342 240;

Eiropas Sociālais fonds – Ls 15 436;

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds – Ls 147 101 278;

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – Ls 138 832 792;

Eiropas Zivsaimniecības fonds – Ls 22 929 468;

3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” – Ls 674 736;

citi Eiropas Savienības politiku instrumenti – Ls 3 309 115;

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības
divpusējais finanšu instruments – Ls 178 190;

iemaksas starptautiskajās organizācijās – Ls 172 510.
Ilgtermiľa saistībās tiek plānoti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
īstenošanai, valsts pamatfunkciju īstenošanai un iemaksām starptautiskajās organizācijās.
Ilgtermiľa saistības Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai turpmākajos
gados, plānojot valsts budžetu, tiek paredzētas atbilstoši 2011. gada budžeta projekta
sagatavošanas laikā apstiprinātajiem projektiem un plānotajām pasākumu finansējuma
prognozēm.
Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu finansējuma pieejamību turpmākajos gados,
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai Finanšu ministrijas budžetā ir speciāla
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programma, kurā tiek rezervēti finanšu līdzekļi, kas nav sadalīti nozaru ministriju budžetos.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gada laikā ar Ministru kabineta rīkojumu notiek papildu
finanšu līdzekļu pārdale nozaru ministrijām.
Zemkopības ministrijai 2011. gadā iemaksas starptautiskajās organizācijās plānotas
kopsummā LVL 172 510 apmērā.
6. tabula. Zemkopības ministrijas 2011. gadā plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, LVL
Kopā
172 510
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
2100
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
3300
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
14 000
Epizootijas birojs (OIE)
12 000
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
74 460
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
38 000
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
2000
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā
15 500
Eiropā (EUROFISH)
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)
2200
Starptautiskais Augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
1700
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
4800
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
450
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
2000
Avots: likums “Par valsts budžetu 2011. gadam”
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6. SAĪSINĀJUMI

AAI – Augšľu agroķīmiskā izpēte
AAL – Augu aizsardzības līdzekļi
ALDG – Augsta līmeľa darba grupa
CSP – Centrālās statistikas pārvalde
EK – Eiropas Komisija
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ELVGF – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EUROFISH – Starptautiskā organizācija zivsaimniecības attīstībai Austrumu un
Centrālajā Eiropā
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
FAO – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
FAO COFI – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija Zivsaimniecības komiteja
ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ICES – Starptautiskā Jūras pētniecības padome
IKP – iekšzemes kopprodukts
IVS – integrētā vadības sistēma
KLP – Kopējā lauksaimniecības politika
KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LAD – Lauku atbalsta dienests
LAP – Lauku attīstības programma
LCD – Lauksaimniecības datu centrs
LOSP – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
LPUF – Latvijas Pārtikas uzľēmumu federācija
LVL – Latvijas valsts valūta (lats)
MK – Ministru kabinets
ML – mēslošanas līdzekļi
NAFO – Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija
NEAFC – Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
PVTM – papildu valsts tiešie maksājumi
SUDAT – Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
VLT – Valsts Lauku tīkls
ZM – Zemkopības ministrija
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PIELIKUMS

Budžeta
izlietojums

programmu

un

apakšprogrammu

finanšu

līdzekļu
(latos)

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

8 437 429
5 119 995

6 731 628
5 119 995

20.00.00. Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

12 983 483
9 348 991

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

3 631 351

3 317 434

1 611 633

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

3 141
0
12 981 036

0
0
7 212 203

0
0
6 830 195

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

12 824 664
12 824 664
0

7 099 379
6 652 691
0

6 717 372
6 270 684
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

0

0

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
0

0

0

0

446 688

446 688

156 372

112 824

112 823

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

7 990 741
4 673 307

6 284 940
4 673 307

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

3 317 434

1 611 633

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 765 515

6 383 507

0

0
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

20.02.00.

1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

6 652 691
6 652 691

6 270 684
6 270 684

112 824

112 823

Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie
izmeklējumi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

0

446 688

446 688

446 688

446 688

0

446 688

446 688

0

446 688

446 688

446 688

446 688

uzturēšanas izdevumu transferti
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2010. gadā
Nr.p.k.

21.00.00.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

faktiskā
izpilde

42 550 448

51 326 757

49 497 941

41 112 095

48 317 069

48 178 782

1 428 638

3 009 688

1 319 159

9 715
0
42 684 406

0
0
50 145 860

0
0
49 698 184

42 450 655
14 518 677
0

49 497 697
11 194 339
0

49 072 162
10 875 908
0

27 736 303

37 563 230

37 461 056

0

0

0

195 675

740 128

735 198

233 751

648 163

626 022

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)

21.01.00.
1.

apstiprināts
likumā

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

1.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

25 681 709

10 923 729

10 918 793

25 681 709

10 923 729

10 918 793

25 678 651

10 995 778

10 990 842

25 673 233

10 987 743

10 982 807
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
21.02.00.

uzturēšanas izdevumu transferti

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

21.06.00.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

500 754

666 100

666 100

25 172 479

9 726 515

9 726 509

595 128

590 198

8 035

8 035

5 418

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

1.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

uzturēšanas izdevumu transferti

14 368 162

11 713 022

10 887 775

12 938 159

9 703 334

9 569 983

1 420 288

2 009 688

1 317 792

14 513 528

11 349 165

11 008 593

14 285 195
14 017 923

10 709 037
10 528 239

10 390 606
10 209 808

71 597

35 798

35 798

195 675

145 000

145 000

228 333

640 128

617 987

9 715

Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai
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2010. gadā
Nr.p.k.

1.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

2 492 227

27 690 006

27 690 006

2 492 227

27 690 006

27 690 006

2 492 227

27 690 006

27 690 006

2 492 227

27 690 006

27 690 006

2 492 227

27 690 006

27 690 006

Lauksaimniecības risku fonds

21.07.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.4.
2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

1.3.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

8350

1 000 000

1367

8350

1 000 000

1367

0

110 911

8743

0

110 911

8743
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2010. gadā
Nr.p.k.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

Finansiālie rādītāji

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

110 911

8743

7 442 015

5 336 059

5 336 059

7 438 241

5 336 059

5 336 059

3 774

0

0

0
0
7 441 927

0
0
5 336 059

0
0
5 336 059

7 436 880
172 503
0

5 336 059
0
0

5 336 059
0
0

1 009 461

210 719

210 719

0

0

0

6 254 916

5 125 340

5 125 340

5 047

0

0

5 125 340

5 125 340

Augstākā izglītība

22.02.00.
1.

faktiskā
izpilde

Cilvēkresursu attīstība

22.00.00.

2.2.

apstiprināts
likumā

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

6 253 266

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2010. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
5 8 (8 7 )

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

6 253 266

5 125 340

5 125 340

6 253 266

5 125 340

5 125 340

6 253 266

5 125 340

5 125 340

6 253 266

5 125 340

5 125 340

0

0

177 550

0

0

172 503
172 503

0

0

uzturēšanas izdevumu transferti
Kultūra

22.03.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

177 638
173 864
3774
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

22.05.00.

1.
1.1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

1650

0

0

1650

0

0

5047
Zinātne

22.04.00.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

1650
1650

1650

uzturēšanas izdevumu transferti
Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1 009 461

210 719

210 719

1 009 461

210 719

210 719

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2010. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
6 0 (8 7 )

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1 009 461

210 719

210 719

1 009 461

210 719

210 719

1 009 461

210 719

210 719

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

24.00.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

13 666 184

9 689 070

9 313 599

12 258 886

8 126 130

8 111 022

1 407 298

1 562 940

1 202 577

0
0
13 638 499

0
0
9 199 680

0
0
9 075 711

12 800 964
12 338 400
0

8 988 680
8 716 076
0

8 864 712
8 607 216
0

309 009

133 664

118 556
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

24.02.00.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

153 555

138 940

138 940

837 535

211 000

210 999

12 915 429

9 275 785

8 915 422

11 508 131

7 712 845

7 712 845

1 407 298

1 562 940

1 202 577

12 920 279

8 786 395

8 677 534

12 082 744
12 082 710

8 575 395
8 575 395

8 466 535
8 466 535

211 000

210 999

Meža resursu valsts uzraudzība

24.01.00.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

uzturēšanas izdevumu transferti

34
837 535

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

750 755

413 285

398 177

750 755

413 285

398 177
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

718 220

413 285

398 177

718 220
255 690

413 285
140 681

398 177
140 681

309 009

133 664

118 556

153 521

138 940

138 940

uzturēšanas izdevumu transferti
Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

25.00.00.
1.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2 282 529

917 714

917 617

2 050 739

917 714

917 617

231 790

0

0

0
0
2 292 894

0
0
917 714

0
0
917 617

2 213 667
1 935 949
0

917 714
1414
0

917 617
1410
0

277 718

61 465

61 464
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0

854 835

854 743

79 227

0

0

1 982 529

713 257

713 257

1 750 739

713 257

713 257

1 997 935

713 257

713 257

1 918 708
1 918 708

713 257

713 257

713 257

713 257

300 000

204 457

204 360

300 000

204 457

204 360

Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte

25.01.00.

1.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

uzturēšanas izdevumu transferti

25.02.00.

231 790

79 227
Zivju fonds

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

294 959

204 457

204 360

294 959
17 241

204 457
1414

204 360
1410

277 718

61 465

61 464

141 578

141 486

uzturēšanas izdevumu transferti
Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

26.00.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

1 355 539

1 538 116

1 538 116

1 346 732

1 538 116

1 538 116

8 807

0

0

0
0
1 358 497

0
0
1 538 116

0
0
1 538 116

1 332 074
1 332 074
0

1 518 078
834 194
0

1 518 078
834 194
0

0

683 884

683 884
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
26.01.00.

uzturēšanas izdevumu transferti

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0

0

0

26 423

20 038

20 038

Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana

1.

26.02.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

390 233

0

0

393 191

0

0

384 842
384 842

0

0

381 426
8807

8 349

Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

965 306

1 538 116
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1 538 116

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

965 306

1 538 116

1 538 116

965 306

1 538 116

1 538 116

947 232
947 232

1 518 078
834 194

1 518 078
834 194

683 884

683 884

20 038

20 038

18 074

Augu veselība un augu aprites uzraudzība

27.00.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2 704 581

2 328 988

2 146 482

2 188 755

1 568 320

1 568 320

515 826

760 668

578 162

2 736 688

2 247 269

2 210 548

2 620 578
2 620 578

2 226 669
2 226 669

2 189 948
2 189 948
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.
1.1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

116 110

20 600

20 600

Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

28.00.00.

29.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

7 846 503

3 957 893

3 947 899

7 829 982

3 957 393

3 947 847

374

500

52

7 735 135

3 958 267

3 948 273

7 672 721
7 373 469

3 908 467
3 747 503

3 898 538
3 745 511

149 252

160 964

153 027

62 414

49 800

49 735

16 147

150 000

Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības
attīstībai
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Finanšu resursi izdevumu

263 839 632
263 839 632

0
0
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0
0

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0
0
261 441 235

0
0
0

0
0
0

261 363 841
0
0

0
0
0

0
0
0

260 327 609

0

0

0

0

0

1 036 232

0

0

77 394

0

0

segšanai (kopā)
1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
29.03.00.

uzturēšanas izdevumu transferti

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

3 330 993

0

0

1 113 626

0

0

1 036 232

0

0

3 330 993
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.
1.1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1 036 232
77 394

Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana

29.05.00.

99.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

260 508 639

0

0

260 327 609

0

0

260 327 609

0

0

260 508 639

260 327 609

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 545 362

2 966 790

2 966 258

3 545 362

2 966 790

2 966 258
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
62.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

3 545 361

2 966 790

2 966 258

3 545 361
364

2 878 290
268 500

2 877 758
268 500

3 544 553

2 609 412

2 608 880

444

378

378

88 500

88 500

uzturēšanas izdevumu transferti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

0

1 492 241

1 490 305

0

1 492 241

1 490 305

0

0

0

0
0
0

0
0
1 492 241

0
0
1 490 305

0
0
0

520 648
520 648
0

518 713
518 713
0

0

0

0
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
62.06.00.

1.

uzturēšanas izdevumu transferti

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

1.
1.1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0

0

0

0

971 593

971 592

Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007.–2013.)

1.1.

63.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

0

1 492 241

1 490 305

1 492 241

1 490 305

0

1 492 241

1 490 305

0

520 648
520 648

518 713
518 713

971 593

971 592

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Finanšu resursi izdevumu

0
0

27 730
27 730
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23 234
23 234

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0
0
0

0
0
27 730

0
0
23 234

0
0
0

27 730
27 730
0

23 234
23 234
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

segšanai (kopā)
1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
63.06.00.

uzturēšanas izdevumu transferti

Izdevumi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007.–
2013.)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

0

27 730

23 234

27 730

23 234

0

27 730

23 234

0

27 730
27 730

23 234
23 234
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

64.00.00.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

64.06.00.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu
īstenošana

1.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

uzturēšanas izdevumu transferti

0

147 765 517

147 742 562

0

147 765 517

147 742 562

0

0

0

0
0
0

0
0
149 102 119

0
0
149 079 164

0
0
0

149 102 119
0
0

149 079 164
0
0

0

147 096 535

147 084 406

0

0

0

0

2 005 584

1 994 758

0

0

0

Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007.–2013.)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu

0

147 765 517
147 765 517
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147 742 562
147 742 562

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

149 102 119

149 079 164

0

149 102 119

149 079 164

147 096 535

147 084 406

2 005 584

1 994 758

segšanai (kopā)
1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
65.00.00.

uzturēšanas izdevumu transferti
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu
īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

0

170 701 269

168 515 337

0

170 701 269

168 515 337

0

0

0

0
0
0

0
0
170 701 269

0
0
168 515 337

0
0
0

168 876 205
3 876 921
0

167 215 695
3 801 999
0

0

142 705 474

142 696 831
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0

22 293 810

20 716 865

0

1 825 064

1 299 642

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

65.02.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējumu (2007.–2013.)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

65.05.00.

1.

0

6 388 361

4 672 983

6 388 361

4 672 983

0

6 388 361

4 672 983

0

5 580 920

4 276 032

5 580 920

4 276 032

807 441

396 951

uzturēšanas izdevumu transferti
Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
apgūšanai (2007.–2013.)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

0

4 335 555
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4 174 549

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

65.06.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

4 335 555

4 174 549

0

4 335 555

4 174 549

0

3 912 880
3 742 881

3 837 958
3 667 959

169 999

169 999

422 675

336 591

uzturēšanas izdevumu transferti
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007.–2013.)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

0

159 248 365

158 967 665

159 248 365

158 967 665

0

159 248 365

158 967 665

0

159 248 365

158 967 665

142 705 474

142 696 831
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

16 542 891

16 270 834

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

65.07.00.

Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007.–2013.)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti

66.00.00.

1.

0

728 988

700 140

728 988

700 140

0

728 988

700 140

0

134 040
134 040

134 040
134 040

594 948

566 100

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

0

19 060 489
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18 705 730

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
66.02.00.

1.

uzturēšanas izdevumu transferti

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

19 060 489

18 705 730

0

0

0

0
0
0

0
0
19 060 489

0
0
18 705 730

0
0
0

18 915 489
425 977
0

18 584 033
401 751
0

0

17 907 097

17 907 070

0

0

0

0

582 415

275 212

0

145 000

121 697

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
finansējumu (2007.–2013.)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

0

571 315

246 411

571 315

246 411

0

571 315

246 411

0

542 315

235 749
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.
66.05.00.

uzturēšanas izdevumu transferti

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

66.06.00.

1.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

542 315

235 749

29 000

10 662

Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007.–2013.)

1.

2.2.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

0

561 977

532 786

561 977

532 786

0

561 977

532 786

0

445 977
425 977

421 751
401 751

20 000

20 000

116 000

111 035

uzturēšanas izdevumu transferti

Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007.–2013.)
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

0

17 927 197
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17 926 533

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.2.

dotācijas

1.3.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.1.

Izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.3.

procentu izdevumi

2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.2.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

17 927 197

17 926 533

0

17 927 197

17 926 533

0

17 927 197

17 926 533

17 907 097

17 907 070

20 100

19 463

uzturēšanas izdevumu transferti
Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

67.00.00.

1.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

0
0

100 000
0

100 000
0

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

0

0

0

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
1.5.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)

0
0
0
0

0
0
100 000
100 000

0
0
100 000
100 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

0
0
0

100 000
0
0

100 000
0
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

100 000

100 000
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2010. gadā
Nr.p.k.

2.1.4.

Finansiālie rādītāji

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
1.5.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1.1.

faktiskā
izpilde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

100 000
100 000

100 000
100 000

0

100 000

100 000

100 000

100 000

Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

67.06.00.

1.

apstiprināts
likumā

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

69.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas

0
0

841 888
596 756
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571 751
493 173

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0
0
0

245 132
0
841 888

78 578
0
571 751

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

0
0
0

807 837
338 758
0

537 700
286 652
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

0

0

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
0

0

0

0

469 079

251 048

0

34 051

34 051

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

69.02.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

245 132

78 578

245 132

78 578

0

245 132

78 578

0

211 081

44 527
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

69.06.00.

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

211 081

44 527

34 051

34 051

Izdevumi 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

70.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

0

596 756
596 756

493 173
493 173

0

596 756

493 173

0

596 756
338 758

493 173
286 652

257 998

206 521

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

0
0

2 330 500
2 325 558
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2 333 065
2 323 552

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

0

0

0
0
0

4 942
0
2 347 397

9 513
0
2 342 804

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

0
0
0

2 347 397
1 485 942
0

2 342 804
1 481 350
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

16 897

16 896

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
0

0

0

0

844 558

844 558

0

0

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

0

2 330 500
2 325 558

2 333 065
2 323 552

4 942

9 513

0

2 347 397

2 342 804

0

2 347 397
1 485 942

2 342 804
1 481 350

16 897

16 896
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2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

71.00.00.

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

844 558

844 558

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

0
0

510 617
510 617

508 706
508 706

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

0

0

0

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

0
0
0

0
0
510 617

0
0
508 706

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

0
0
0

368 474
298 375
0

366 641
296 542
0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

0

0

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
0

0

0

0

70 099

70 099

0

142 143

142 065

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

71.06.00.

1.

Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošanai
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi

0

510 617
510 617
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508 706
508 706

2010. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2009. gadā
(faktiskā izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

0

510 617

508 706

0

368 474
298 375

366 641
296 542

70 099

70 099

142 143

142 065
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