Godātie lasītāji !
Jūsu priekšā ir kārtējais Zemkopības ministrijas gada publiskais pārskats. Tajā
iepazīstinām ar mūsu ministrijas galvenajiem uzdevumiem un prioritātēm, to īstenošanas
rezultātiem un finansu līdzekļu izlietojumu.
Ņemot vērā Latvijas virzību uz Eiropas Savienību, arī Zemkopības ministrijas
pūles vērstas lauksaimniecības un pārstrādes objektu sakārtošanā atbilstoši ES prasībām.
Pagājušais gads Latvijas lauksaimniecības vēsturē ieies ar Eiropas Komisijas oficiālo
lēmumu par SAPARD līdzekļu piešķiršanu mūsu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
Latvijā SAPARD finansējuma saņemšanai akreditētas sešas apakšprogrammas, kas ir
vairāk nekā citās SAPARD jau saņēmušajās Austrumeiropas valstīs.
Tieši 2001.gadā tika veiktas būtiskas iestrādes, lai realizētu lauksaimniecības ilgtermiņa
(pat līdz 20 gadiem) investīciju programmu ar zemu kredītlikmi – 7%. Tādi procenti un
tādi termiņi atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā vēl nav bijuši! Šādi panākumi
uzmundrina turpmākajiem darbiem.
Vēl pērn izveidojām vienotu Pārtikas un veterināro dienestu – nesadrumstalotu
uzraudzības mehānismu produkta ceļam no lauka līdz galdam. Esmu gandarīts, ka Latvija
ir viena no pirmajām valstīm Eiropā, kam izdevies izveidot šādu vienotu dienestu.
Priecāšos, ja šī skaitļu valoda jūs pārliecinās, ka strādājam Latvijas iedzīvotāju
labā, pirmkārt, lauksaimnieku un lauku ļaužu labā, neaizmirstot, ka Latvija ir
lauksaimniecības zeme, un lauksaimniecībai mūsu valstī jābūt perspektīvai. Otrkārt,
strādājam ikvienam pārtikas produktu patērētājam – viņa vajadzībām, labsajūtai,
veselībai.
Ceru, ka pārskats būs noderīgs ikvienam, kuru interesē lauksaimniecības attīstība,
un sniegs pietiekami plašu informāciju par Zemkopības ministrijas darbību.
Ministrs

Atis Slakteris
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SATURA RĀDĪTĀJS
Iestādes juridiskais statuss un struktūra
Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes
Pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās iestādes (uzņēmējsabiedrības)
Zemkopības ministrijas pakļautības iestādes
Zemkopības ministrijas pārraudzības iestādes
Zemkopības ministrijas pārziņā esošās iestādes un uzņēmējsabiedrības
Pārskata gada būtiskākās izmaiņas
Zemkopības ministrijas darbības rezultāti un to izvērtējums
Programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izmantošanas
efektivitātes izvērtējums
Pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un to rezultāti
Pasākumi vadības audita un iekšējās kontroles ieteikumu
realizācijai
Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte un plānotie uzlabojumi
Starptautiskie projekti
Sabiedriskās attiecības
Finansējums un tā izlietojums
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums
Valsts investīciju programmas
Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi
Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana
Prognozes un plāni
Administrēšanas sistēmas uzlabošana
Iestādes darbības uzlabošana
Starptautiskie projekti

Pielikums
Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos)
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos)
Valsts speciālā budžeta līdzekļu izlietojums (latos)
Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta iestāžu saņemto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
Iemaksas starptautiskajām organizācijām (latos)
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1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA
Zemkopības ministrija ir centrālā izpildvaras iestāde, kuras galvenais uzdevums izstrādāt un kopīgi ar citām valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, kā arī koordinēt šo nozaru
darbību. Ministrijas darbību nosaka Ministru kabinetā apstiprināts ministrijas nolikums.
Par ministrijas darbu kopumā politiski atbild ministrs, administratīvi – valsts sekretārs.
Valsts sekretārei Laimdotai Straujumai ir trīs vietnieki:
lauksaimniecības jautājumos – Aivars Lapiņš,
Eiropas Savienības integrācijas jautājumos – Marģers Krams,
meža jautājumos – Arvīds Ozols.
Zemkopības ministrija :
 nodrošina budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;
 izstrādā Zemkopības ministrijas attīstības stratēģiju;
 koordinē ministrijas struktūrvienību sadarbību;
 pārstāv Zemkopības ministrijas intereses citās valsts institūcijās;
 pārzina Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo
iestāžu darbu;
 nodrošina starptautisko sadarbību.
Zemkopības ministrijas struktūrvienības ir departamenti un nodaļas.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DEPARTAMENTI UN PATSTĀVĪGĀS NODAĻAS,
TO FUNKCIJAS
LAUKSAIMNIECĪBAS STRATĒĢIJAS DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Vadīt un koordinēt lauksaimniecības gada ziņojuma un lauksaimniecības attīstības
gada programmas izstrādi.
 Vadīt un koordinēt lauksaimniecības ilgtermiņa un vidēji ilga termiņa stratēģijas
izstrādi.
 Nodrošināt Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijā Zemkopības
ministrijas kompetences ietvaros.
 Koordinēt valsts atbalstītos lauksaimniecības un pārstrādāto produktu tirgus
veicināšanas pasākumus.
LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU UN PĀRSTRĀDES ATTĪSTĪBAS
DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Izstrādāt lauksaimniecības nozaru ražošanas un pārstrādes ekonomiskās attīstības
politiku un stratēģiju.
 Izstrādāt normatīvo aktu projektus augkopības un lopkopības jomā saskaņā ar
Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju prasībām.
 Izstrādāt lauksaimniecības nozaru nacionālo interešu pamatojumu sarunām ar
Eiropas Savienības institūcijām.
 Analizēt nozaru ekonomisko, tehnoloģisko un tehnisko attīstību, kā arī nozaru
enerģētisko un bioenerģētisko efektivitāti.
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INTEGRĀCIJAS EIROPAS SAVIENĪBĀ UN ĀRĒJO SAKARU DEPARTAMENTA
FUNKCIJAS
 Realizēt ar Eiropas Savienību noslēgtās vienošanās (izņemot ar tirgus nosacījumiem
saistītos jautājumus).
 Koordinēt nacionālās likumdošanas harmonizāciju ar Eiropas Savienību jautājumos,
kuri aptver vairākas lauksaimniecības apakšnozares un kuri nav ietverti atsevišķu
institūciju funkcijās.
 Koordinēt Zemkopības ministrijas pozīciju pievienošanās stratēģijai un iestāšanās
sarunām ar Eiropas Komisiju.
 Nodrošināt Zemkopības ministrijas starptautiskās sadarbības norisi.
LAUKU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Uzraudzīt Eiropas Savienības speciālās pirmsiestāšanās lauksaimniecības un lauku
attīstības programmas (SAPARD) pasākumu ieviešanu.
 Izstrādāt, analizēt un aktualizēt lauku attīstības politiku un stratēģiju, kā arī risināt
lauku attīstības problēmas un veicināt kooperācijas attīstību.
 Izstrādāt lauksaimniecībā izmantojamo zemju racionālas izmantošanas, augšņu
kultūrtehniskās un agrotehnoloģiskās ielabošanas, meliorācijas sistēmu
izmantošanas un uzturēšanas stratēģiju.
 Izstrādāt un uzraudzīt lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības nozares kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības stratēģiju.
VETERINĀRĀ UN PĀRTIKAS DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Sagatavot normatīvo aktu projektus veterinārajā un pārtikas jomā saskaņā ar Eiropas
Savienības un starptautisko organizāciju prasībām.
 Realizēt kvalitātes politiku veterinārajā un pārtikas nozarē.
 Koordinēt pārtikas un veterinārās uzraudzības un sanitārās robežkontroles politikas
attīstību.
MEŽA RESURSU DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Izstrādāt meža apsaimniekošanas, meža resursu izmantošanas, meža vides
aizsardzības un medību saimniecības normatīvo aktu projektus.
 Analizēt, novērtēt un modelēt meža resursu stāvokli un izstrādāt priekšlikumus meža
resursu produktivitātes un izmantošanas uzlabošanai.
 Nodrošināt meža monitoringa programmu funkcionēšanu atbilstoši ES prasībām.
 Koordinēt meža nozares normatīvo aktu izstrādi un ekspertīzi.
 Informēt sabiedrību par meža produktu apriti.
MEŽA POLITIKAS DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Izstrādāt meža nozares politiku un attīstības stratēģiju.
 Izstrādāt un uzraudzīt ilgtermiņa meža apsaimniekošanas stratēģiju.
 Koordinēt sabiedriskās un starptautiskās attiecības ar meža nozari saistītajos
jautājumos.
 Veikt sabiedriskās domas izpēti un pilnveidot sabiedrības izpratni par meža nozari.

4

5

2001.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

BUDŽETA UN FINANSU DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Sagatavot Zemkopības ministrijas ikgadējo valsts budžeta projektu un valsts
investīciju programmu.
 Nodrošināt budžeta programmu un apakšprogrammu finansiālo vadību atbilstoši
ikgadējam likumam par valsts budžetu.
 Apzināt ministrijas, kā arī tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo valsts
iestāžu, organizāciju un uzņēmumu valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu, kā
arī veikt uzskaiti un kontroli pār tā saglabāšanu.
 Ieviest finansu administrēšanas sistēmu Eiropas Savienības pirmsiestāšanās
strukturālajiem pasākumiem lauksaimniecībā un sagatavot Zemkopības ministrijas
Valsts investīciju programmas projektu un tā pārraudzības pārskatu.
IEKŠĒJĀ AUDITA DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Sniegt Zemkopības ministrijas valsts sekretāram vērtējumu par iekšējās kontroles
sistēmu efektivitāti un atbilstību ministrijas izvirzīto mērķu sasniegšanai, iesniegtās
finansu uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnīgumu, efektīvu un
ekonomisku resursu izmantošanu, drošu kontroli un aizsardzību pret zaudējumiem.
 Sistemātiski uzraudzīt ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, kā arī valsts un Eiropas
Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto programmu un projektu iekšējās kontroles (arī
finansu un vadības kontroles) sistēmas, sniegt valsts sekretāram šo sistēmu
novērtējumu un ieteikt nepieciešamos uzlabojumus.
JURIDISKĀ DEPARTAMENTA FUNKCIJAS
 Juridiski nodrošināt ministrijas vadības un ministrijas struktūrvienību darbību.
 Koordinēt normatīvo aktu sagatavošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozarēs.
 Sagatavot atzinumus par normatīvo aktu projektiem ministrijas kompetencē
esošajos jautājumos.
 Komplektēt un apmācīt personālu atbilstoši ministrijas funkcijām un struktūrai.
 Metodiski vadīt un kontrolēt lietvedības dokumentu noformēšanas noteikumu
ievērošanu visās ministrijas struktūrvienībās, kā arī organizēt dokumentu apriti
ministrijā.
PRESES UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻAS FUNKCIJAS
 Informēt masu saziņas līdzekļus par ministrijas darbu un tās kompetencē esošo
jautājumu risināšanu.
 Izstrādāt sabiedrisko attiecību stratēģiju lauksaimniecības, zivsaimniecības un
mežsaimniecības jomā.
 Koordinēt sabiedrisko attiecību projektus ar valsts institūcijām un sabiedriskajām
organizācijām.
 Sadarboties ar preses izdevumiem, televīziju un radio, kā arī radīt sistēmu žurnālistu
un sabiedrības informēšanā par valsts politiku lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
zivsaimniecībā.
 Sadarbībā ar Eiropas Integrācijas biroju informēt sabiedrību par Eiropas Savienības
jautājumiem.
INFORMĀCIJAS SISTĒMU NODAĻAS FUNKCIJAS
 Koordinēt un uzraudzīt Zemkopības ministrijas un tās pārvaldībā esošo iestāžu
informācijas plūsmu.
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Izstrādāt Zemkopības ministrijas centrālā aparāta informācijas tehnoloģiju un
informācijas sistēmu darbību regulējošos dokumentus.
Koordinēt valsts nozīmes datu pārraides tīkla (VNDPT) jautājumus Zemkopības
ministrijas centrālajā aparātā un pārvaldības iestādēs.

2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS GALVENIE UZDEVUMI UN PRIORITĀTES











Izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, kā arī koordinēt šo
nozaru darbību.
Savas kompetences ietvaros izstrādāt likumu un citu normatīvo aktu projektus,
saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem, kā arī nodrošināt izdoto normatīvo aktu ieviešanu un
kontrolēt to izpildi.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ministrijas uzdevumu
veikšanai nepieciešamo budžeta finansējumu.
Izstrādāt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstības atbalsta
politiku un programmas, kā arī sekmēt attiecīgo programmu veidošanu atbilstoši
Eiropas līguma prasībām.
Izvērtēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ekonomisko stāvokli
un tendences, noteikt ekonomiskās attīstības prioritātes un izstrādāt attīstības
koncepcijas.
Sagatavot valsts nostāju lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības
jomā Latvijas un Eiropas Savienības sarunām.
Organizēt pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli.
Uzraudzīt un koordinēt lauksaimniecības un mežsaimniecības mācību iestāžu un
konsultatīvo dienestu darbu, kā arī organizēt iestāžu darbinieku profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanu.
Veikt ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo valsts iestāžu un
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) iekšējo auditu.

3.PAKĻAUTĪBĀ, PĀRRAUDZĪBĀ UN PĀRZIŅĀ ESOŠĀS IESTĀDES
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES
SANITĀRĀ ROBEŽINSPEKCIJA
Sanitārās robežinspekcijas galvenais uzdevums ir uz valsts robežas kontrolēt
kravu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām veterinārajām, fitosanitārajām un
obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām.
Sanitārā robežinspekcija kravu kontroli veic 32 muitas punktos. No tiem 14 ir
autoceļu kontroles punkti, 9 - ostu, 7 - dzelzceļa, 1 - lidostas un 1 - pasta kontroles
punkts. Kontrole tiek veikta arī 71 muitas noliktavā visā Latvijā.
Marta sākumā kontinentālajā Eiropā uzliesmoja lopu mutes un nagu sērga. Lai
pasargātu Latvijas teritoriju no šīs bīstamās dzīvnieku infekcijas slimības, Sanitārā
robežinspekcija Latvijas robežas aprīkoja ar dezinfekcijas barjerām, nodrošinot gan
personu apavu, gan Latvijā iebraucošā autotransporta ritošās daļas dezinfekciju.
Sanitārā robežinspekcija 2001.gadā, salīdzinot ar 2000.gadu, pārbaudījusi un
aizturējusi mazāk preču kravu, taču gandrīz piecas reizes vairāk kravu nodotas atpakaļ to
nosūtītājiem, jo preces nav atbildušas Latvijas Republikas prasībām.
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Pagājušajā gadā pārbaudītas 306 249 preču kravas, kas, salīdzinot ar 2000. gadu,
ir par 63 839 preču kravām mazāk. Aizturētas 108 kravas, kas ir par 73 preču kravām
mazāk nekā 2000. gadā, savukārt Latvijā nav ielaistas 179 preču kravas, kas, salīdzinot ar
2000. gadu, ir par 142 preču kravām jeb gandrīz 5 reizes vairāk.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PĀRRAUDZĪBAS IESTĀDES
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Pārtikas un veterinārais dienests (līdz 2001.gada 1.jūlijam – Valsts veterinārais
dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas
organizē un veic normatīvajos aktos noteiktās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksē un apkarošanā, dzīvnieku labturībā, dzīvnieku
izcelsmes produktu apritē (ar 2002.gada 1.janvāri – visas pārtikas apritē visos aprites
posmos), veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas
ķīmisko līdzekļu apritē, dzīvnieku barības un barības piedevu apritē un citās jomās
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Dienestu veido Centrālais aparāts un struktūrvienības: teritoriālās
struktūrvienības, dienesta rajonu laboratorijas, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas
centrs, Sanitārā robežinspekcija (kopš 2002.gada 1.janvāra).
Nozīmīgākie rezultāti 2001. gadā:
 sagatavota Pārtikas un veterinārā dienesta strukturālā un normatīvo aktu bāze (t.sk.
Veterinārmedicīnas likums, Pārtikas aprites uzraudzības likums u.c.), kas bija
būtisks priekšnoteikums jaunā apvienotā Pārtikas un veterinārā dienesta
izveidošanai un darbības sekmīgai uzsākšanai ar 2002.gada 1.janvāri;
 izstrādāts un ieviests dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību profilakses un
apkarošanas plāns, kas sekmēja Latvijas valsts teritorijas aizsargāšanu un tās
labvēlības statusa nodrošināšanu laikā, kad pasaulē plosījās tādas bīstamas
dzīvnieku infekcijas slimības kā mutes un nagu sērga, klasiskais cūku mēris, BSE
u.c.;
 veikta meža dzīvnieku orālā vakcinācija – svarīgs profilakses pasākums pret
dzīvnieku infekcijas slimību – klasisko cūku mēri, dzīvniekiem un cilvēkiem
bīstamo infekcijas slimību – trakumsērgu;
 dienests uzsāka aktīvu cīņu pret gaļas kontrabandu; saskaņā ar dienestā
izstrādātajiem iespējamiem kontrabandas modeļiem tika atklātas kontrabandā
iesaistītās firmas un gaļas kontrabandas kravas.
VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Valsts ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes starpniecību pārvalda Latvijas
Republikas iekšējo ūdeņu, Baltijas jūras teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu
zivju resursus, nodrošina to izmantošanas limitēšanu un zvejas regulēšanu. Pārvalde
sagatavo priekšlikumus valsts pasūtītajiem pētījumiem un organizē zivju krājumu
stāvokļa novērtējumu un to racionālas izmantošanas priekšlikumu izstrādi, kā arī kontrolē
un vada vērtīgo zivju sugu krājumu atražošanu Latvijas Republikas ūdeņos.
Valsts zivsaimniecības pārvalde izstrādā arī nozares attīstības programmas un
citus stratēģiskos dokumentus, sagatavo Ministru kabineta noteikumu projektus atbilstoši
Eiropas Savienības prasībām. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir Latvijas
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zivsaimniecības interešu pārstāvēšana, nozvejas kvotu pamatošana un aizstāvēšana
starptautiskajās organizācijās, kā arī starpvalstu zvejniecības līgumu, vienošanos un
sadarbības projektu sagatavošana un realizācija.
Pagājušā gada 26.oktobrī Latvija slēdza iestāšanās sarunas sadaļā
„Zivsaimniecība”. Pēc gadu ilgušām intensīvām sarunām Latvija ir panākusi vienošanos
ar Eiropas Savienību par īpaša zvejas režīma noteikšanu Rīgas jūras līcī. Jautājumā par
brētliņu iekļaušanu to zivju sugu sarakstā, kurām ES piemēro tirgus intervenci, ir panākts,
ka Latvija kā dalībvalsts nacionālā līmenī varēs patstāvīgi piemērot tirgus intervences
mehānisma pasākumus brētliņām.
Lai aktuālu nozares jautājumu risināšanā iesaistītu nozares sabiedriskās un
profesionālās organizācijas, kā arī citas institūcijas, 2001.gadā Valsts zivsaimniecības
pārvalde organizēja Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes un
Valsts zivsaimniecības pārvaldes Makšķerēšanas lietu konsultatīvās padomes darbu.
Aktīvi turpinājās arī Zivju fonda darbība, kura mērķis ir papildus finansu resursu
piesaiste un piešķiršana zivsaimniecības attīstībai, galvenokārt zivju resursu atražošanas,
aizsardzības un zivju krājumu izpētes pasākumu nodrošināšanai.
Lai uzlabotu zivju un zivju produkcijas tirdzniecības nosacījumus, Valsts
zivsaimniecības pārvalde aktīvi piedalījās sarunās ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas
kandidātvalstīm – Ukrainu, Krieviju un Kazahstānu.
Starptautiskā līmenī kā būtisku aktivitāti var minēt Latvijas pievienošanos
starptautiskajai organizācijai Austrumu un Centrālajā Eiropā – EUROFISH, kas radīs
papildus iespējas zivsaimniecībnas uzņēmumu attīstības veicināšanai.
Nozīmīga ir arī Zivsaimniecības sadaļas izstrādāšana Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā (NAP), kurā tika veikta reģionu, makroekonomiskās situācijas un sektoru
attīstības analīze, norādītas iespējamās sektoru izaugsmes tendences un reģionu attīstības
potenciāls NAP darbības laikā – no 2003. līdz 2006.gadam.
Pārskata gadā ir sagatavota un izdota gadagrāmata ”Latvijas zivsaimniecība
2001”, kura sniedz ieskatu zivsaimniecības nozarē.
VALSTS MEŽA DIENESTS
Valsts meža dienests (VMD) atbild par vienotas meža politikas realizāciju valstī,
uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas
mežsaimniecības nodrošināšanai.
VMD realizējis savas funkcijas ar Centrālā aparāta, 26 reģionālo struktūrvienību
un Meža pētīšanas stacijas (MPS) palīdzību.
Izdots informatīvais materiāls “Latvijas meži gadsimtu mijā. Meža statistika
2001” CD formātā. Visiem interesentiem ir pieejami un relatīvi viegli izmantojami
detalizēti dati par mežu un mežā notiekošo. Tā ir daļa no informācijas, kuras pieejamību
sabiedrībai nodrošinās 2001.gadā turpinātā Meža valsts reģistra izveides rezultāti.
Izveidots un testēts reģistra I kārtas projekts, ko ieviesīs 2002.gadā.

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Ciltsdarba valsts inspekcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem kontrolē:
 ciltsdarba pakalpojumu sniegšanai sertificēto personu darbību;
 ganāmpulku reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu visos Latvijas Republikas
ganāmpulkos neatkarīgi no to īpašuma;
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Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centra, ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas staciju, pārraudzības analīžu laboratoriju, šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizāciju darbību, ciltsdarba aprīkojumu, ciltsdarba tehnoloģijas;
 mākslīgajā apsēklošanā un dabīgajā lecināšanā izmantojamo vaislinieku kvalitāti;
 Valsts ciltsgrāmatas un ciltsdokumentācijas kārtošanas pareizību;
 šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību darbību;
 valsts subsīdiju izlietošanas lietderību ciltsdarba attīstībai.
Inspekcija kārto un uztur dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas staciju un embriju
transplantācijas uzņēmumu reģistru, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistru,
Valsts ciltsgrāmatas kārtotāju reģistru, ciltsdarbā nodarbināto sertificēto personu sarakstu
un sarakstu par atļauju izsniegšanu šķirnes materiāla ievešanai un izvešanai.
Ciltsdarba valsts inspekcijas veikums 2001.gadā:
 sagatavoti vairāki priekšlikumi ciltsdarba normatīvo aktu projektiem;
 nodrošināta klientu pieņemšana visos Latvijas Republikas rajonos;
 sagatavoti un izsniegti 188 sertifikāti ciltsdarbā nodarbinātām personām;
 pārbaudītas 403 ciltsdarbā nodarbinātās personas, 641 ganāmpulks, 4 ciltsdarba
organizācijas, sastādīti 114 administratīvo pārkāpumu protokoli, uzsākts darbs
virspārraudzībā.
VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Valsts augu aizsardzības dienests veic valsts kontroli un uzraudzību augu,
aizsardzības līdzekļu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu
aprites jomā. Dienesta uzdevumi ir :
 laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt
augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās;
 veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai
ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to ietekmi;
 izveidot Latvijas augu šķirņu katalogu, nodrošināt selekcionāra tiesību
piešķiršanu un aizsardzību;
 nodrošināt kvalitatīva sēklas materiāla apriti.
2001.gadā notika dienesta reģionalizācija - 26 rajoni apvienojās 7 reģionos –
Rīgas, Ziemeļkurzemes, Dienvidkurzemes, Zemgales, Vidzemes, Vidusdaugavas un
Latgales.
2001.gadā izstrādāts stratēģiskais plāns augu aizsardzības līdzekļu kontrolei.
PHARES' 98 projekta ietvaros laboratorijas vajadzībām tika uzcelta siltumnīca, kurā
iespējams atbilstoši ES prasībām veikt karantīnas organismu testēšanu.
Lielākais darba apjoms, ko veic augu aizsardzības un karantīnas inspektori, ir
eksportējamās un reeksportējamās produkcijas pārbaudes un sertifikātu izsniegšana.
2001.gadā pavisam izsniegti 79 992 eksporta un reeksporta fitosanitārie sertifikāti
(2000.gadā – 78 100 sertifikāti).
2001.gada 28.novembrī Latvija pievienojās Starptautiskās Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OSCD) šķirņu shēmām, kas dos tiesības izsniegt
Nacionālajai sēklu laboratorijai OECD sertifikātu, ar kuru starptautiskajā tirgū sēklu cena
ir lielāka par 25 – 50%.
2001.gadā Latvijā saskaņā ar ES direktīvām pirmo reizi izveidots Latvijas augu
šķirņu katalogs, kuru turpmāk sagatavos katram nākamajam gadam. Dienesta speciālisti
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aktīvi piedalījās Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV)
konvencijai un ES prasībām atbilstoša likumprojekta "Par augu šķirņu aizsardzību"
sagatavošanā, kas ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvija 2002.gadā varētu kļūt par UPOV
dalībvalsti.
Pārskata gadā sagatavots un izdots “Latvijas Republikā reģistrēto augu
aizsardzības līdzekļu saraksts”.
AUGKOPĪBAS PRODUKCIJAS KVALITĀTES VALSTS KONTROLES
DIENESTS
(kopš 2002.gada 1.janvāra Pārtikas un veterinārā dienesta sastāvā)
Dienesta uzdevumi:
 veikt augkopības produkcijas aprites un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts
uzraudzību, kontroli un atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pilnvaru sadalījumu un
izstrādātajām inspicēšanas programmām;
 kontrolēt labības intervences noliktavu un labības atbilstību noteiktajām prasībām un
piedalīties valsts labības rezerves kvalitātes un apjoma inventarizācijā, kuru veic
valsts akciju sabiedrība “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra”;
 veikt labības references laboratorijas funkcijas un organizēt ar kvalitātes atbilstības
noteikšanu saistīto laboratoriju atestāciju un starplaboratoriju testēšanu.
Dienesta darbības mērķis - nodrošināt iekšējā tirgus aizsardzību pret
nekvalitatīvas produkcijas izplatīšanu.
Gada laikā tika nodrošināta nepārtrauktība tirgus intervencē iepirktās labības
kvalitātes kontrolē.
Tika veikta 12 valsts labības intervences noliktavu izvērtēšana un atzinuma
sniegšana par to atbilstību tirgus intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un
uzglabāšanai.
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Lauku atbalsta dienests (LAD) atbild par vienotu valsts atbalsta un Eiropas
Savienības atbalsta politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu
lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas
realizāciju saistītas funkcijas.
2001. gada 6.decembrī Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par SAPARD atbalsta vadības
nodošanu Latvijai, tas nozīmē, ka LAD tika akreditēts atbilstoši ES prasībām (LAD ir
pirmā iestāde Latvijā, kura ir saņēmusi tik augstu atzinumu no ES puses). LAD ir kļuvis
par ES pirmsiestāšanās pasākumu aģentūru Latvijā lauksaimniecībai un lauku attīstībai
(SAPARD). Tūlīt pēc akreditācijas 14.decembrī tika izsludināta SAPARD programma,
un 28.decembrī izvērtēšanai tika pieņemti pirmie 30 projekti, no kuriem apstiprināti 25
ar kopējo attaisnoto izdevumu summu Ls 1,162 milj.
LAD arī veiksmīgi administrēja nacionālās subsīdijas Ls 20,9 milj. apmērā, pildīja ar
meliorācijas sistēmu uzturēšanu saistītos darbus, regulāri gatavoja informāciju par
situāciju lauksaimniecībā, izsniedza licences, pārstāvēja lauksaimnieku intereses tiesā,
administrēja valsts nozīmes datu pārraides tīkla ierīkošanu un uzturēšanu Zemkopības
ministrijas sistēmā un valsts budžeta apakšprogrammu “Pārējie lauksaimniecības
pasākumi, konkursi, izstādes”.
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PĀRZIŅĀ ESOŠĀS IESTĀDES
Zemkopība ministrijas pārziņā ir šādas valsts iestādes un uzņēmumi
(uzņēmējsabiedrības):
 valsts uzņēmums "Latvijas Valsts augu aizsardzības centrs";
 projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "Meliorprojekts";
 bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību:
"Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs", "Agroķīmisko
pētījumu centrs" un "Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija";
 valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu
apstrādes centrs";
 bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" un
"Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra";
 valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži”;
 bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Lauksaimnieku centrs";
 valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas
institūts";
 selekcijas stacijas: valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija "Valsts Dobeles
dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija", bezpeļņas organizācija valsts
zinātniskais uzņēmums "Valsts Stendes selekcijas stacija" un valsts bezpeļņas
zinātniskais uzņēmums "Priekuļu selekcijas stacija";
 muzeji: lauksaimniecības tehnikas muzejs "Kalēji", Latvijas Meliorācijas un
zemkopības muzejs un K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas”;
 Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību: Barkavas
arodvidusskola, Ērgļu arodvidusskola, Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola un
Bulduru dārzkopības vidusskola;
 arodviduskolas: Apes, Apguldes, Cīravas, Dagdas, Jaunaglonas, Jaungulbenes,
Mežotnes, Ozolu, Rankas, Skrundas, Viesītes, Zaļenieku un Zilupes;
 arodģimnāzijas: Jāņmuižas, Rēzeknes un Valmieras;
 tehnikumi: Bebrenes, Kazdangas, Laidzes, Lūznavas, Saldus, Smiltenes,
Vecbebru, Višķu un Ogres meža tehnikums;
 valsts lauksaimniecības tehnikumi: Malnavas, Kandavas, Priekuļu un Saulaines;
 koledžas: Jēkabpils Agrobiznesa koledža.
4.PĀRSKATA GADĀ NOTIKUŠĀS BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS
KONCEPCIJAS, STRATĒĢISKIE DARBI, INTEGRĀCIJA EIROPAS
SAVIENĪBĀ , LIKUMDOŠANA




Sagatavots Lauksaimniecības ziņojums 2001.gadam.
Izstrādāta un Ministru kabinetā akceptēta 2001.gada Lauksaimniecības attīstības
programma.
2001. gada jūnija sākumā Latvija saņēma ES Kopējās pozīcijas dokumentu, kurā
tika pieprasīta papildus informācija par Latvijas gatavību iestājai ES saistībā ar
sarunu sadaļu “Lauksaimniecība”. Šajā pašā mēnesī informācija tika sagatavota un
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iesniegta kopā ar Zemkopības ministrijas ekspertu sagatavotajām ES Kopējo tirgus
organizāciju ieviešanas plāna vadlīnijām.
2001. gada 12. jūnijā Latvijas iestāšanās ES sarunu sanāksmē ārlietu ministru līmenī
Gēteborgā tika oficiāli atklāta ES un Latvijas sarunu 7. sadaļa “Lauksaimniecība”.
Kopš 2001. gada septembra par visām 7 sarunu sadaļas “Lauksaimniecība”
apakšsadaļām (Kopējās tirgus organizācijas, horizontālie, fitosanitārie un veterinārie
jautājumi) ekspertu līmenī ir notikušas ES – Latvijas tehniskās konsultācijas.
2001.gada novembrī Rīgā notika ES - Latvijas Apakškomitejas sanāksme par
lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem.
Turpinājās Latvijas Republikas likumdošanas saskaņošana, kā arī ministrijas un tās
pakļautībā esošo iestāžu institucionālā stiprināšana atbilstoši ES prasībām.
Uzsākta SAPARD programmas realizācija.
Izstrādāta un akceptēta MK “Ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programma”.
2001.gada 28.novembrī Latvija ir pievienojusies Starptautiskās Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) šķirņu shēmām, kas dos tiesības
izsniegt Nacionālajai sēklu laboratorijai OECD sertifikātu, ar kuru starptautiskajā
tirgū sēklu cena ir lielāka par 25 – 50%.
Apstiprināta Ciltsdarba programma aitkopībā un kazkopībā.
Apstiprinātas tālākizglītības programmas kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā
sertificējamā darbībā (kopumā 55 programmas).
Izstrādāta dzīvnieku un ganāmpulku reģistra attīstības koncepcija.
Izstrādāta programma "Latvāņu izplatības ierobežošana Latvijā" un veiktas dažādas
organizatoriskās aktivitātes tās realizācijā.
Izstrādāta koncepcija “Par apkarošanas pasākumu kompensācijas apmēriem
dzīvnieku mutes un nagu sērgas uzliesmojuma gadījumā”.
Izstrādāta un realizēta koncepcija “Par vienota pārtikas aprites uzraudzības dienesta
izveidi”.
Pieņemti grozījumi Lauksaimniecības likumā.
Pieņemti grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā.
Pieņemts Veterinārmedicīnas likums.
Pieņemti grozījumi likumā „Zvejniecības likums”.
2001.gada 26.oktobrī slēgta Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu 8.sadaļa
„Zivsaimniecība”.
2001.gada 8.februārī Latvija ir pievienojusies starptautiskajai organizācijai
zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH).
2001.gadā izstrādāta un 2002.gadā Ministru kabinetā apstiprināta "Lauku
problēmu risināšanas un lauku attīstības koncepcija."
Izstrādāti un iesniegti Saeimā grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā.

IEKŠĒJĀ TIRGUS AIZSARDZĪBA UN STABILIZĀCIJA




Izveidota un ieviesta preču zīme “Kvalitatīvs Latvijas produkts”. Šī zīme tiek
piešķirta pārtikas produktiem, kuru sastāvā ir vismaz 75 % Latvijā audzētu izejvielu
un kas atbilst nepieciešamajām kvalitātes prasībām.
Noslēgta “Vienošanās par sadarbību” starp Zemkopības ministriju, Valsts ieņēmumu
dienestu (VID), Galveno muitas pārvaldi un Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroju
par sadarbību informācijas apmaiņā par importa apjomiem un cenām .
Aizstāvētas Latvijas ražotāju intereses citu valstu ierosinātās izmeklēšanās par
iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanu:
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1. Krievijā - par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanu karameļu un
īrisu importam;
2. Baltkrievijā - par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanu cigarešu
importam;
3. Lietuvā - par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanu maizes rauga
importam.
Veikta graudu intervence, uzsākot graudu iepirkumu valsts intervenci ar 1.augustu.
Noteiktas cukura ražošanas kvotas un cukurbiešu audzētājiem - cukurbiešu piegādes
apjomi.
Izveidots vienots Pārtikas un veterinārais dienests, kurš atbild par pārtikas aprites
valsts uzraudzību un kontroli “no lauka līdz galdam”.
Uzsākta ievestās gaļas aprites valsts uzraudzība, ko veic Zemkopības ministra
izveidota komisija “Par importētās gaļas aprites valsts uzraudzību”.

VALSTS SUBSĪDIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI



2001.gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai sasniedza Ls 20,8 miljonus. Salīdzinot ar
2000.gadu, subsīdiju apjoms ir palielinājies aptuveni par 5%.
Kopumā 2001.gadā tika realizētas 11 programmas lauksaimniecības subsīdiju
izmaksai ( attēls).

Subsīdiju izlietojums pa
programmām 2001.gadā
Bioloģiskās
lauksaimniecības atbalsts
0,4%

Tirgus veicināšana
1,2%

Lauksaimniecības
nevalstisko organizāciju
atbalsts
1,2%
Lauksaimnieciskās
ražošanas tehniskā
modernizācija
20,5%

Rezerve
1,2%

Lauksaimniecības zemes
ielabošana
2,7%

Lopkopības attīstība
29,6%

Zivsaimniecība
2%
Līdzfinansējums ārzemju
kopprojektiem
0,9%
Zemnieku izglītošana
2,1%





Augkopības attīstība
38,2%

Sakarā ar to, ka kavējās SAPARD programmas uzsākšana un netika saņemti plānotie
līdzekļi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālās palīdzības programmas
lauksaimniecības attīstībai, līdzfinasēšanai paredzētie līdzekļi tika novirzīti atbalsta
programmām augkopībā un lauksaimniecības tehniskajai modernizācijai. Ls 3 402
piešķirti lauksaimnieciskās ražošanas tehniskai modernizācijai, un Ls 1 000 augkopības attīstībai konkurētspējīgas produkcijas ražošanai.
2000.gadā ieviestais atbalsta maksājuma veids – kompensācijas maksājumi par
sējplatībām - tika saglabāts arī 2001.gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mainīti
subsīdiju saņemšanas nosacījumi – līdz 10ha palielināta minimālā graudaugu,
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pākšaugu, eļļas augu sējumu kopplatība; kompensācijas maksājums graudaugiem no
8 Ls/ha ir palielinājies līdz 13 Ls/ha.
2001.gadā subsīdijas Ls 55 apmērā tika piešķirtas govju ganāmpulka īpašniekiem
par katru pārraudzībā esošu govi pēc tādas laktācijas slēgšanas, kas nav īsāka par
240 laktācijas dienām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu šis maksājums tika palielināts
par Ls 10 par katru pārraudzībā esošu govi.
Lai uzlabotu cūku kvalitāti, 2001.gadā cūkkopības nozares attīstības ietvaros
atbalstīja saimniecības, kuras nodarbojas ar cūkgaļas ražošanu, paredzot subsīdijas
par ganāmpulka atjaunošanai iegādātām jauncūkām.
Lai paaugstinātu efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un konkurētspējīgas
lauksaimniecības produkcijas ražošanas paplašināšanu, 2001.gadā tiek atbalstīti
pasākumi lauksaimnieciskās ražošanas tehniskā parka un tehnoloģisko iekārtu
atjaunošanai, kā arī lauksaimniecības produkcijā investēto kredītu kredītprocentu
nomaksa par 1998., 1999., 2000. gadu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu
lauksaimnieciskās ražošanas tehniskajai modernizācijai novirzīts par 47% vairāk
līdzekļu.
Ar 2001. gadu subsīdiju programmā tika ieviests jauns pasākums, kurā tika
paredzēts atbalsts lauku uzņēmēju sadarbībai un kooperācijas veicināšanai.
Programmai “Lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un ražotāju grupu atbalsts”
tika piešķirti Ls 245,18 tūkst.
Lai attīstītu bioloģiskās lauksaimniecības preču produkcijas ražošanu, 2001.gadā
subsīdiju programmā tika iekļauta jauna programma “Bioloģiskās lauksaimniecības
atbalsts”, kurai izlietoti Ls 84,61 tūkst.
2001.gadā Ls 240 000 tika izlietoti tirgus veicināšanai, atbalstot pasākumus tirgus
cenu informācijas apkopošanai, analīzei un izplatīšanai. Pasākuma rezultātā tika
izveidota Mārketinga padome, kas nodarbojas ar kvalitatīvu vietējās produkcijas
pozīciju nostiprināšanu iekšējā tirgū.

IZGLĪTĪBA





2001.gadā tika pabeigts Zemkopības ministrijas profesionālās izglītības iestāžu
vadītāju atestācijas process. Zemkopības ministrijas dibinātajās 36 profesionālās
izglītības iestādēs strādāja 22 direktori ar augstākās profesionālās kvalifikācijas
kategoriju un 11 ar vidējās profesionālās kvalifikācijas kategoriju.
2001.gadā tika akreditētas 11 profesionālās izglītības iestādes un 54 izglītības
programmas. Visas realizētās izglītības programmas ir licencētas.
Bauskas rajona padomes īpašumā tika nodots Mežotnes arodvidusskolas īpašums un
likvidēta Mežotnes arodvidusskola.

MEŽA NOZARE




Izstrādāta koncepcija “Par meža attīstības fonda izveidošanu” un noteikumi “Meža
attīstības fonda nolikums”, kuru mērķis ir finansēt mežsaimniecības atbalsta un
attīstības programmas, meža zinātnisko izpēti, kā arī meža īpašnieku izglītošanu un
apmācību.
Izstrādāta “Latvijas Nacionālās meža programmas koncepcija” ar mērķi nodrošināt
ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu un nozares attīstību.
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Pabeigta Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas saskaņošana. Pieņemti MK
noteikumi “Meža monitoringa veikšanas kārtība” un “Noteikumi par meža
reproduktīvo materiālu”. Līdz ar to var teikt, ka meža nozarē acquis ir pārņemts
100%.

ZIVSAIMNIECĪBA










Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 2001.gada 25.jūnija
sēdē tika izskatīta un atbalstīta Zvejas flotes attīstības programma (2001.-2003.g.)
un Zivrūpniecības attīstības programma (2001.-2006.g.), kas nosaka nozares
atsevišķo darbības virzienu prioritātes turpmākajam laika periodam.
Starptautiskajā Baltijas jūras zvejniecības komisijā (IBSFC) tika aizstāvētas un
saņemtas reņģu, brētliņu, mencu un lašu nozvejas kvotas 2002.gadam (kopā
aptuveni 66,5 tūkst.t) un Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijā
(NAFO) iegūtas kvotas garneļu, paltusu, jūras asaru un citu zivju sugu zvejai NAFO
zvejas zonā.
Parakstīti protokoli ar Eiropas Kopienu, Igauniju un Krieviju starpvalstu līgumu
ietvaros par sadarbību zivsaimniecībā, un tas nodrošina Latvijas zvejas kuģu
darbību citu valstu ekonomiskajās zonās.
Pagājušajā gadā sarunās ar PTO un starpvalstu brīvās tirdzniecības līgumu ietvaros
tika pārstāvētas nacionālās zivsaimniecības intereses par tirdzniecību ar zivīm un
zivju produkciju.
2001.gadā tika uzsākts PHARE 2000 projekts „Zivsaimniecības administrācijas
stiprināšana, piemērojoties Eiropas Savienības Kopējai zivsaimniecības politikai”,
kas paredz zivsaimniecības institucionālās, administratīvās un tehniskās kapacitātes
stiprināšanu un ietver gan likumdošanas harmonizēšanu, gan atbalstu nozares
politikas veidošanā, gan arī vienotas informācijas sistēmas izveidošanu
zivsaimniecības sektorā.
Tika uzsākts Dānijas konsultantu firmas ”LarEll” projekts “Pieteikumu sagatavošana
un lauksaimniecības un lauku attīstības ES pirmsiestāšanās atbalsta (SAPARD)
programmas izmantošana Latvijā”, kura ietvaros tiks sniegts atbalsts trīs dažāda
profila Latvijas zivju apstrādes uzņēmumiem biznesa plānu un projektu
sagatavošanā SAPARD programmas līdzekļu saņemšanai.

5.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS
PROGRAMMU REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU IZPILDES ANALĪZE UN VALSTS
BUDŽETA LĪDZEKĻU EFEKTIVITĀTES IZVĒRTĒJUMS
01. programmā “Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas
produkcijas ražošanai” 2001.gadā rezultatīvie rādītāji ir izpildīti par 85%.
2001.gadā atsevišķu rādītāju izpilde ir palielinājusies vairākas reizes.
Lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmu renovācijā tika plānots meliorēt 4000 ha,
bet faktiski tika meliorēti 6713 ha, kas ir par 68% vairāk. Vidējais izslaukums
pārraudzībā no govs gadā sasniedza 4763 kg, kas ir par 7% vairāk nekā plānots. Šķirnes
materiāla iegādē ārvalstīs ir iepirkts par 5 610 jeb par 28% vaislas buļļu bioprodukta devu
vairāk nekā tika plānots. Saražots par 126 tonnām jeb par 27%vairāk augsta ataudzējuma
sēklas nekā plānots, tādējādi nodrošinot sēklaudzētājus ar augstu kategoriju sēklām par
vietējam tirgum atbilstošām cenām.
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Lauksaimnieciskās ražošanas tehniskās modernizācijas nolikuma ietvaros 3 reizes ir
palielinājies lauksaimniecības modernizācijai piesaistītais privātā kapitāla apjoms, kas
izskaidrojams ar gada laikā nolikumam piešķirto papildus finansējumu. Līdz ar to iespēju
modernizēt lauksaimniecisko ražošanu ir izmantojušas par 695 saimniecībām vairāk nekā
tika plānots gada sākumā. Kopumā programmas pasākumi nodrošina konkurētspējīgas un
kvalitatīvas produkcijas ražošanu.
2001.gadā netika izpildīti cietes kartupeļu programmas rezultatīvie rādītāji. Sakarā
ar nelabvēlīgajiem agroklimatiskajiem apstākļiem un zemo cietes saturu kartupeļos
2001.gadā tika saražots par 6 989 tonnām mazāk,t.i.,plānotais tika izpildīts tikai par 72%.
02. programma “Lauksaimniecība” un tās apakšprogrammas
02.01. apakšprogrammā “Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai” 2001.gadā
rezultatīvie rādītāji pamatā ir izpildīti. Valsts budžeta līdzekļi izlietoti atbilstoši
plānotajiem izdevumiem, veicot valsts galveno ūdensnoteku (upju, strautu, novadgrāvju)
un zemāko teritoriju plūdu aizsargbūvju (polderu) un to regulējošo ietaišu (sūkņu staciju,
slūžu u.c.) darbības nodrošināšanu, kā arī atbalstot koplietošanas un vienas saimniecības
meliorācijas sistēmu rekonstrukciju vai atjaunošanu.
Zemkopju ieinteresētība augsnes agroķīmiskajā izpētē un šīs izpētes rezultāti liecina par
valsts atbalsta nepieciešamību skābo augšņu kaļķošanā, lai nodrošinātu produktīvās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīvu izmantošanu lauksaimnieciskai ražošanai.
02.03.apakšprogramma “Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti”
Augu izcelsmes produkcijas kvalitātes uzraudzības un kontroles pasākumi veikti
328 uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās un plāns izpildīts par 131 %.
Augkopības produkcijas pārbaude un ārējai tirdzniecībai kvalitāti apliecināši
dokumenti izsniegti 247 030 tonnām jeb 300% attiecībā pret plānu. Pārpilde radusies
sakarā ar strauju eksporta – importa un reeksporta pieaugumu, jo to grūti prognozēt.
Augu izcelsmes produkcijas kvalitātes analīzei ņemto paraugu skaits – 4317 jeb
96 % no plānotā. Neizpildi radījusi miltu produkcijas iesūtīto paraugu skaita
samazināšanās.
Izsniegti 3 779 kvalitāti apliecinošie dokumenti plānoto 500 vietā, kas ir 7,6
reizes vairāk nekā plānots, sakarā ar eksporta-importa un reeksporta pieaugumu. Bez tam
šis rādītājs ir atkarīgs arī no nosūtāmo vai saņemamo labības produktu partiju lieluma,
t.i., jo vairāk nosūta nelielas partijas pēc svara, jo lielāks paraugu skaits ir jānoņem,
jāizanalizē un jāizdod kvalitāti apliecinošie dokumenti.
Tirgus intervencē iepirktās labības kontrole veikta visam daudzumam, ko
iepirkusi BO VAS “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra”, t.i., 40,3 tūkst.tonnu
jeb 101 % attiecībā pret plānoto.
02.04.apakšprogramma “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra”
Zemkopības ministrijas programmas “Valsts labības tirgus un tā kvalitātes
kontrole” rezultatīvie rādītāji ir atbilstoši plānotajiem. Katru mēnesi Zemkopības
ministrijā tiek iesniegta Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras sagatavotā mēneša
valsts labības ražošanas un patēriņa pārtikas graudu bilance un informācija par
prognozējamo labības izlietojumu.
02.06. apakšprogramma “Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes”
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2001.gadā Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija astoto reizi kopīgi rīkoja konkursu “Sējējs” ar mērķi noteikt veiksmīgāko
ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā.
Konkursa dalībnieki sacentās šādās konkursa grupās: lauksaimnieciskā ražošana
(augkopība, lopkopība, netradicionālā lauksaimniecība), lauksaimnieku kooperācija,lauku
teritoriju attīstība, videi draudzīgā saimniekošana, lauku tūrisms un zinātne
lauksaimniecībai.
Kopš 1994.gada konkursā piedalījušies 679 dalībnieki, tai skaitā 134 atzīti par
laureātiem. Laureāti saņēma speciālu konkursa diplomu, medaļu un subsīdiju (naudas
balvu) līdz Ls 1 000. Tika piešķirtas arī veicināšanas balvas un izteikta atzinība par
piedalīšanos konkursā.
02.07. apakšprogrammas “Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā” 2001.gadā
rezultatīvie rādītāji ir izpildīti atbilstoši pārskata periodā plānotajiem.
ES lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības likumdošanas kopums jeb
acquis ir aptuveni 4200 normatīvie dokumenti. Lauksaimniecības acquis veido aptuveni
45% no visa ES likumdošanas kopuma. Taču jāņem vērā, ka acquis nav statisks
dokumentu kopums – tas nepārtraukti tiek atjaunots un pilnveidots.
2001. gadā Zemkopības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi 114 normatīvo
aktu projektus.
2001. gadā Tulkošanas un terminoloģijas centrs sadarbībā ar Zemkopības
ministriju ir pārtulkojis aptuveni 8000 lapas Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo
dokumentu.
03. programma “Sanitārā robežinspekcija”
Pārbaudīto kravu skaita gada plāns izpildīts par 75 %, turpretī gada plāns par
rīcības pasākumu ar LR prasībām neatbilstošām kravām gada plāns 1,8 reizes (plānoto
190 rīcības pasākumu vietā veiktas 340).
Pārbaudīto kravu gada plāns nav izpildīts, jo tika noteikti aizliegumi, lai pasargātu
valsti no govju spongioformās encefalopātijas un mutes un nagu sērgas izplatības. Bez
tam, gada laikā tika samazināta kontrolējamo preču nomenklatūra veterinārajām,
fitosanitārajām, kā arī drošuma un nekaitīguma kontrolei pakļautajām kravām.
04. programma “Veterinārmedicīna”, tās apakšprogrammas
04.01. apakšprogramma “Pārtikas un Veterinārā dienesta galveno funkciju
nodrošināšana”
2001.gadā tika nodrošināta vienota valsts uzraudzība un kontrole dzīvnieku
infekcijas slimību profilaksē un apkarošanā, dzīvnieku veselībā un labturībā, kā arī
dzīvnieku izcelsmes pārtikas apritē.
Tika veiktas darbības atbilstoši speciālajam dienesta reorganizācijas plānam, lai
sekmētu Pārtikas un veterinārā dienesta izveidošanu uz Valsts veterinārā dienesta bāzes,
ievērojot Eiropas Savienības pamatnostādnes un pārtikas un veterinārās uzraudzības
mērķus un uzdevumus.
04.04. apakšprogramma “Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un
kontroles sistēma”
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas (ar 2002.gada 1.janvāri – visas pārtikas) aprites valsts
uzraudzību un kontroli nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests (līdz 2001.gada
1.jūlijam – Valsts veterinārais dienests).
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Dienestā ir 2 līmeņu valsts uzraudzības un kontroles struktūras:
1. līmenis – Centrālā aparāta attiecīgās struktūras, kas organizē un koordinē uzraudzības
un kontroles veikšanu visā valsts teritorijā, apkopo un analizē uzraudzības rezultātus, veic
nepieciešamās korekcijas uzraudzības un kontroles optimizācijai;
2. līmenis – dienesta teritoriālo struktūrvienību – pārvalžu - pārtikas inspektori, kas
nodrošina pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzību un kontroli, veicot plānveida
un ārpuskārtas inspicēšanas uzņēmumos.
Latvijas Pārtikas uzņēmumi tiek sagatavoti un novērtēti atbilstībai ES noteiktajām
prasībām, pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieteikuma ES šos uzņēmumus iekļauj ES
eksportētājuzņēmumu sarakstos.
2001.gadā uzņēmumu skaits eksportam uz ES:
piena un piena produktu – 8;
zivju un zvejas produktu – 8.
Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē, lai pārtikas apritē (t.sk. – importā) tiktu
ievērotas noteiktās epizootiskās prasības.
05. programma “Zivsaimniecība un zvejniecība” un tās apakšprogramma
05.01. apakšprogramma “Zivju resursu atražošana”
2001.gada rezultatīvie rādītāji kopumā tika izpildīti. Dabiskajās ūdenstilpēs izlaists
plānotais zivju mazuļu skaits, kā arī izaudzēta virsplāna produkcija. Izaudzēti un
dabiskajās ūdenstilpēs izlaisti 1,2 milj. lašu un taimiņu smoltu, viengadnieki un mazuļi (
plānots 1 milj.gab.), 16,5 milj. nēģu, līdaku un citu vietējo zivju kāpuru (plānots 7 milj.)
un 1,7 milj. zandartu, vimbu un plaužu mazuļu (plānots 3,6 milj.gab.). Rezultatīvo
rādītāju neizpilde zandartu, vimbu un plaužu izlaišanā (1952 tūkst. gab.) bija saistīta ar
sarežģītiem hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem zivju nārsta periodā 2001.gadā, bet pēc
Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta aprēķiniem minētie apjomi tika kompensēti
ar 66 tūkst. virsplāna lašu smoltu izlaišanu (kopā virs plāna izlaisti 82 tūkst.gab. lašu un
75 tūkst.gab. taimiņu smoltu).
07. programmā “Izglītība”, un tās apakšprogrammas
07.01. apakšprogrammā “Vispārējā un profesionālā izglītība” rezultatīvie rādītāji
netika izpildīti. Jaunuzņemto izglītojamo skaits neatbilda plānotajam par 733 audzēkņiem
kopumā, tai skaitā par 273 izglītojamajiem, kuri finansēti no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem. Proporcionāli samazinājies štata vienību un pedagoģisko likmju skaits par
196 vienībām. Absolventu skaits pret plānoto nav izpildīts par 777, tai skaitā par 236
izglītojamiem, kuri finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Analizējot šo
rezultatīvo rādītāju neizpildes iemeslus, var secināt, ka palielinās to jauniešu skaits, kuri
pamet mācības finansiālu apsvērumu dēļ. Pārāk optimistiska ir bijusi prognoze
profesionālās izglītības iestādēs par plašu pieaugušo apmācību.
07.02. apakšprogrammā “Augstākā izglītība” 2001.gadā kopumā rezultatīvie rādītāji
izpildīti atbilstoši pārskata periodā plānotajam. Latvijas Lauksaimniecības universitātē
2001.gadā vidējais nosacītais studējošo skaits bija par 6% lielāks nekā plānotais, jo
ievērojami paaugstinājās uzņemto studentu plāns maksas grupās, īpaši nepilna laika
studijās. Par 3% netika izpildīts no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem finansēto
studējošo uzņemšanas plāns, kas izskaidrojams ar paaugstinātajām doktorantūras
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prasībām. Absolventu plāna neizpildi radīja mājturības, zemes ierīcības, būvzinātnes,
vides un ūdenssaimniecības un ainavu arhitektu studiju programmu laika pagarināšana.
07.03. apakšprogrammā “Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību
iestāžu metodiskā darba nodrošināšana” 2001.gadā rezultatīvie rādītāji ir pilnībā
izpildīti. Izstrādātas un aktualizētas 5 izglītības programmas. Pieaugušo izglītības
pasākumos piedalījušies 15 000 lauku uzņēmēji. Kvalifikācijas pasākumu klausītāju
stundu skaits sasniedzis 120 640 stundas. Veicināts darbs 70 interešu grupās, kas ir par 10
vairāk ne kā iepriekšējā gadā. Lauku uzņēmējiem sniegtas bezmaksas konsultācijas
62 000 stundu apjomā - par 12 000 pārsniedzot plānoto.
08. programmā “Kultūra” 2001.gadā rezultatīvie rādītāji ir izpildīti. Ir pieaudzis
muzejos rīkoto izstāžu skaits. 3 muzeji apmeklētājiem piedāvājuši 10 tematiskas izstādes.
Muzeju apmeklētāju skaits sasniedzis 9056.
14. programma “Valsts meža dienests”
2001.gadā veikta vairāk nekā 69,5 tūkstošu pieteikumu pārbaude saimnieciskās
darbības veikšanai mežā, t.sk.vairāk nekā 29,5 tūkstošos gadījumu konsultācijas sniegtas
klienta mežā.
Par mežsaimniecības jautājumiem, tajā skaitā normatīvo aktu prasībām, meža
īpašniekiem organizēts 491 seminārs plānoto 320 vietā.
96 VMD speciālisti apmācīti VMD funkciju realizēšanai svarīgās jomās.
Veikti 14 struktūrvienību iekšējie auditi plānoto 12 vietā, auditu rekomendācijas
tiek realizētas.
2001.gadā konstatēts 2931 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu
pārkāpums. Pārkāpumu skaits, salīdzinot ar 2000.gadu, valstī kopumā samazinājies:
valsts mežos par 44%, pārējos mežos - par 21%. Tikai 31% pārkāpumu noticis platībās,
kurās izsniegti ciršanas apliecinājumi likumīgai darbībai.
2001.gadā konstatēti 222 medību pārkāpumi, no kuriem 75% gadījumu vainīgās
personas ir noskaidrotas. Salīdzinājumā ar 2000. gadu tas ir par 138 pārkāpumiem
vairāk.
Mežu ugunsapsardzības jomā darbu atviegloja klimatiskie apstākļi – 2002.gadā
izcēlušos ugunsgrēku skaits –268, kas ir mazāks nekā vidēji pēdējo 10 gadu laikā - 840.
Par efektīvu darbu meža ugunsapsardzības jomā liecina vidējā izdegusī platība- 0,984 ha
vienā ugunsgrēkā.
2001.gadā turpināta meža ugunsnovērošanas torņu būve- uzcelti visi 15 plānā
paredzētie torņi.
01. Valsts speciālā budžeta programmas “Zivju fonds” 2001.gadā rezultatīvie rādītāji
ir pilnībā izpildīti zivju resursu atražošanas, zinātnisko pētījumu un zivju resursu
aizsardzības jomā, bet reģionālās zivsaimniecības attīstības un starptautiskās sadarbības
sfērā realizētais projektu skaits pat pārsniedz plānoto.
PASĀKUMI PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN TO
REZULTĀTI
Atbilstoši valsts pārvaldes reformas stratēģijas programmai ir izstrādāts
Zemkopības ministrijas rīcības plāns 2002. – 2006.gadam valsts pārvaldes reformas
stratēģijas īstenošanai.
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Zemkopības ministrijas mājas lapu internetā gada laikā apmeklējuši 75 000
cilvēku, vidēji dienā - 200 cilvēki. Apmeklētājiem ir iespēja piedalīties diskusijās,
saņemt speciālistu atbildes uz mājas lapas interaktīvajā sadaļā “Jūsu jautājums”
iesūtītajiem jautājumiem, kā arī elektroniski parakstīties uz mājas lapas jaunumiem, kuri
tiem tiek nosūtīti pa e-pastu.
Zemkopības ministrs 14 reizes piedalījās “Lauku Avīzes” rīkotajās dienās.
2001.gadā turpinājās apmeklētāju pieņemšana reizi nedēļā pie valsts sekretāres.
Valsts sekretāre 2001.gadā pieņēma vairāk nekā 300 apmeklētājus.
Zemkopības ministrs reizi mēnesī tikās ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomi, lai diskutētu par svarīgākajiem un aktuālākajiem lauksaimniecības jautājumiem.
PASĀKUMI VADĪBAS AUDITA UN IEKŠĒJĀS KONTROLES IETEIKUMU
REALIZĀCIJAI
Visos auditu noslēguma ziņojumos ir sniegtas rekomendācijas un valsts sekretārs
apstiprinājis visus iesniegtos rīcības plānus rekomendāciju ieviešanai.
2001.gadā tika izveidota un 4.ceturksnī reāli sāka funkcionēt Iekšējā audita
rekomendāciju ieviešanas kontroles sistēma, kas paredz :
 uzkrāt veikto auditu rīcības plānos apstiprinātās rekomendācijas, izdarīt atzīmes
par to izpildi, informēt valsts sekretāru un atbildīgās amatpersonas par rekomendāciju
izpildes gaitu;
 katra ceturkšņa pēdējā mēneša 15.datumā atbildīgās amatpersonas par
rekomendāciju izpildi saņem Iekšējā audita departamenta izziņu par neizpildītajām
rekomendācijām;
 atbildīgās amatpersonas par rekomendāciju izpildi līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējā
mēneša 25. datumam iesniedz Iekšējā audita departamentā informāciju, skaidrojumus vai
pierādījumus par rekomendāciju izpildi;
 precizētā informācija par neizpildītajām rekomendācijām kopsavilkuma veidā
līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējā mēneša 30. datumam tiek iesniegta valsts sekretāram un
valsts sekretāra vietniekiem zināšanai un rīcībai, izvērtējot struktūrvienību darbinieku
ceturkšņa darbu.
Ņemtas vērā un ieviestas auditoru rekomendācijas pēc veiktajiem auditiem ZM
ierēdņu un darbinieku darba pienākumu izpildes uzraudzībā un atskaites sistēmā,
komandējumu un dienesta braucienu izdevumu un izpildes kontrolē, ZM padoto iestāžu
darba koordinēšanā un uzraudzībā.
Pēc auditoru ieteikumiem informācijas tehnoloģiju sistēmu auditos ar valsts sekretāra
rīkojumu apstiprināti ZM datortehnikas izmantošanas noteikumi, apstiprinātas atbildīgās
ZM amatpersonas par ministrijas informācijas sistēmām. Plānots organizēt 5 informācijas
tehnoloģiju sistēmu auditus tuvākajā laikā, piesaistot IT jautājumos sertificētus auditorus
vai auditfirmas.
Veicot auditus Ārvalstu un nacionālā atbalsta sistēmas jomā par valsts subsīdijām,
sniegta virkne rekomendāciju iekšējās kontroles uzlabošanai un pilnveidošanai. Auditos
gūto galveno atklājumu rezultātā izstrādātie ieteikumi ir virzīti uz tādiem subsīdiju
nolikumiem, lai subsīdiju pretendentiem izvirzītie nosacījumi un atlases kritēriji pēc
iespējas mazinātu risku nelikumīgi iegūt subsīdijas, kā arī lai subsīdijas patiešām tiktu
piešķirtas un izlietotas atbilstoši mērķim.
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IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS EFEKTIVITĀTE UN PLĀNOTIE
UZLABOJUMI


IAD auditori 2001.gada laikā ir izanalizējuši, novērtējuši un pārbaudījuši iekšējās
kontroles sistēmas iekšējā audita stratēģiskajā plānā identificētajās 15 ministrijas
sistēmās un 15 ministrijas padotības iestādēs atbilstoši Auditu gada plānam un
atsevišķiem ministrijas vadības rīkojumiem.
 Kopumā iekšējā kontrole, ņemot vērā veiktajos auditos konstatētos faktus un
pierādījumus, pastāv. Ministrijā, tās struktūrvienībās un padotības iestādēs iekšējās
kontroles sistēmas ir izveidotas, tās darbojas, bet ne vienmēr efektīvi :
1. Atsevišķi trūkumi iekšējā kontrolē pieļauti pamatfunkciju un galveno uzdevumu
deleģēšanas shēmā: ZM nolikums → departamentu nolikumi → departamentu
nodaļu uzdevumi → ierēdņu pienākumi amatu aprakstos.
2. Nepietiekama ir iekšējā kontrole ministrijas informācijas tehnoloģijas sistēmās.
3. Padotības valsts iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veiktajos auditos
konstatēti trūkumi iekšējā kontrolē: vadības sistēmā, valsts pasūtījumā (iepirkumos
iestādes vajadzībām no valsts budžeta līdzekļiem).
Veicot auditus Ārvalstu un nacionālā atbalsta sistēmas jomā par valsts subsīdijām, ir
atklātas dažāda rakstura nepilnības gan subsīdiju nolikumos, gan to administrējošās
procedūrās.
 Pēc valsts sekretāres lūguma iekšējais audits veica aptauju vairākās zemnieku
saimniecībās ar nolūku uzzināt subsīdiju saņēmēju un vienlaicīgi arī pretendentu
viedokli par subsīdiju administrēšanas procesu. Lielākā daļa aptaujāto izteica
apmierinātību ar Zemkopības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem un Lauku
atbalsta dienesta noteikto kārtību subsīdiju saņemšanai, kā arī 93% aptaujāto pozitīvi
vērtēja subsīdiju līdzekļu izmantošanas lietderīgumu. Kā galveno atklāto trūkumu
šajā procesā respondenti minēja informācijas ierobežoto pieejamību par subsīdiju
grozījumiem.
 Nolūkā uzlabot iekšējās kontroles sistēmu Zemkopības ministrijā tika noslēgts valsts
pasūtījuma līgums ar starptautisko auditorfirmu KPMG.
Līgums paredzēja:
o sadarbībā ar ministrijas Iekšējā audita departamenta darbiniekiem veikt
esošo iekšējās kontroles sistēmu identifikāciju un analīzi;
o veikt Zemkopības ministrijas vadības, struktūrvienību vadītāju un
padotības iestāžu vadītāju mācības par iekšējās kontroles sistēmām un
risku vadību;
o izstrādāt rekomendācijas konkrētu iekšējās kontroles sistēmu ieviešanā un
esošo uzlabošanā, kā arī auditu veikšanā;
o sniegt minēto rekomendāciju ieviešanas novērtējumu.


Projekta laikā tika veikta ministrijas vadības, struktūrvienību vadītāju, padotības
iestāžu vadītāju un iekšējo auditoru apmācība par iekšējo kontroli un iekšējo auditu ,
kā arī noslēgumā ministrijas vadība saņēma ziņojumu “Iekšējās kontroles
uzlabošana Zemkopības ministrijā”, kas atspoguļoja KPMG iekšējā audita pieeju,
darba aprakstu un praktiskas rekomendācijas iekšējās kontroles organizācijai un
iekšējā audita darba uzlabošanā.
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STARPTAUTISKIE PROJEKTI
Phare projekti 2001.gadā
Pagājušajā gadā Zemkopības ministrija vai tās pakļautās institūcijas bija iesaistītas 5
Phare projektos.
Projekta “Lauku attīstības pilotprojekts” (plānotais budžets – 0,5 milj. eiro)
ietvaros paredzēts attīstīt stratēģiskos elementus, testēt un uzlabot administratīvās
struktūras, kas īstenos SAPARD ieviešanu, kā arī novērtēt un kontrolēt SAPARD
saņēmējus.
Projekta “Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai lauksaimniecības sektora
modernizācijai un pārstrukturizācijai” (plānotais budžets - 0,6 milj. eiro) līdzekļi
institucionālās palīdzības formā bija paredzēti Sanitārajai robežinspekcijai, Valsts augu
aizsardzības dienestam, Valsts veterinārajam dienestam (no 01.01.2002. - Pārtikas un
veterinārais dienests) un Zemes izmantošanas nodaļai. Investīciju daļa 1 milj. eiro apjomā
bija paredzēta Valsts veterinārajam dienestam atliekvielu kontroles mehānisma izveidei
un nepieciešamā laboratoriju aprīkojuma nodrošināšanai noteiktām laboratorijām centrālā
un reģionālajā līmenī.
Projekta “Integrācija Eiropas Savienībā: Likumdošanas saskaņošana”
(budžets 0,3 milj. eiro) mērķis - izveidot atbilstošas struktūras veiksmīgai Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) un ES likumdošanas ieviešanai, kā arī integrētās
administratīvās kontroles sistēmas izstrāde (IACS).
Projekta “Latvijas zivsaimniecības administrācijas stiprināšana, piemērojoties
ES Kopējās zivsaimniecības politikas prasībām” (budžets – 1,6 milj. eiro) ietvaros
paredzēta institūciju stiprināšana, kontroles un informācijas sistēmu izveide, mācības un
tehniskā aprīkojuma iegāde.
Projekta “Pārtikas kontroles modernizācija un kapacitātes attīstība nacionālā
un reģionālā līmenī” (budžets – 2,5 milj. eiro) mērķis - nodrošināt atbalstu pārtikas
kvalitātes sistēmas izveidei nacionālā un sektoru līmenī. Projekta realizācija ir cieši
saistīta ar 2001.gada aprīļa Ministru kabineta lēmumu “Par pārtikas aprites valsts
uzraudzības dienesta izveidi”, un “Veterinārmedicīnas likumu”, kas nosaka, ka visa
pārtikas drošības sistēmas uzraudzība ”no lauka līdz galdam” pāriet Pārtikas un
veterinārā dienesta pārziņā.
Projekta “Integrētās Latvijas robežu vadības un infrastruktūras attīstība” (budžets
1 milj. eiro) ietvaros paredzēta tehniskā palīdzība un investīcijas robežas tehniskā
menedžmenta stratēģijas sakārtošanai atbilstoši ES standartiem. Projekta realizācijā
piedalās trīs institūcijas: Iekšlietu ministrija, Robežsardze un Sanitārā robežinspekcija.
Projekts “Kontroles infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļa” (budžets 7,3
milj. eiro) tiek realizēts Sanitārajā robežinspekcijā. Tā galvenais mērķis ir iekārtot ostu un
dzelzceļu robežpunktus, lai nodrošinātu veterināro un fitosanitāro kontroli atbilstoši ES
prasībām.
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Projekta “Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešana un stiprināšana” (budžets 2
milj. eiro) 2001. gada PHARE nacionālās programmas ietvaros ir izvēlēts Twinning
partneris – Nīderlande – un ir uzsākts darbs pie projekta kovenantes gatavošanas.
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS







Zemkopības ministrijas preses dienests sadarbojās ar Zemkopības ministrijas 2001.
gadā atbalstītajiem TV raidījumiem “Lauku saimnieks” , “Eiropas nolaupīšana”,
“Savai zemītei” un “Agro 2001”. Šie raidījumi risināja nozīmīgas lauksaimniecības
tēmas, kuras saistītas ar Latvijas integrācijas procesu Eiropas Savienībā, īpaši
akcentējot mūsu lauksaimnieku ieguvumu un zaudējumus, iestājoties Eiropas
Savienībā.
Notika regulāra sadarbība ar preses izdevumiem: (“Agrotops”, “Praktiskais
Latvietis” ,“Lauku Avīze” u.c.
Sagatavotas vairāk nekā 70 informatīvas un analītiskas publikācijas par aktuālām
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības tēmām laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
Īpaša vērība veltīta reģionālajiem preses izdevumiem, organizējot laikrakstu
redakcijās telefonakcijas par lauksaimniecības tēmām. 2001.gadā šādas akcijas
notika 9 rajonu redakcijās.
Sagatavotas preses relīzes par būtiskākajiem notikumiem un organizētas preses
konferences, kurās žurnālisti informēti par ministrijas lauksaimniecības politikas
aktivitātēm un norisēm laukos.

6. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
2001. gada Zemkopības ministrijas budžetu noteica likums “Par valsts budžetu
2001. gadam”. Valsts budžeta līdzekļi izlietoti atbilstoši likumā plānotajiem izdevumiem
(2.tabula).
Grāmatvedības kopsavilkumā ir iekļauti Zemkopības ministrijas pakļautībā,
pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta iestāžu bilanču un pārskatu konsolidētie dati.
VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMA (VIP)
2001.gadā VIP projektu ietvaros paredzētais kopējais finansējuma apjoms bija
Ls 1,583 milj., tai skaitā Ls 1,504 milj. - pamatbudžets, Ls 0,069 milj. - speciālais
budžets, 0,010 milj. - pašu līdzdalība. Zemkopības ministrijai piešķirtie līdzekļi VIP
projektu realizācijai 2001.gadā tika apgūti pilnībā.
Speciālajā budžetā VIP realizācijai paredzētā summa no Zivju fonda ir sadalīta
5 zivju audzētavām un Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveidei
atbilstoši ES prasībām.
2001.gadā ir turpināti 19 Zemkopības ministrijas VIP projekti, un no tiem
viens – “Jaungulbenes arodvidusskolas katlumājas rekonstrukcija” – pabeigts, taču
ierobežotā finansējuma dēļ netika uzsākts neviens jauns VIP projekts. Par prioritāriem
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projektiem tiek uzskatīti informātikas un sakaru, kā arī standartizācijas un kvalitātes
sistēmas programmu projekti.
Zemkopības ministrija 2001.gadā realizējusi 19 VIP projektus ( attēls).

ZM Valsts investīciju programmas sadalījums 2001.gadā
pēc projektu mērķiem, %
Zinātnes materiālā
Energoekonomija
bāze
3%
8%
Zivju atražošanas
programma
8%

Meliorācija
16%









Informātika un
sakari
26%

Standartizacija un
kvalitātes sistēma
20%

Ēku
rekonstrukcija
19%

Informātika un sakari – 3 projekti ar kopējo finansējumu Ls 0,417 milj.
Standartizācijas un kvalitātes sistēma - no viens projekts, kas Zemkopības
ministrijas VIP ir lielākais pēc finansējuma apjoma Ls 0,317 milj.To realizē Pārtikas
un veterinārais dienests.
Ēku rekonstrukcija – 5 projekti ar kopējo finansējumu Ls 0,293 milj.
Zemju meliorācija valsts un koplietošanas objektos - viens projekts ar kopējo
finansējumu Ls 0,250 milj.
Zivju atražošanas programma - 5 projekti, kopējais finansējums - Ls 0,133 milj.
Zinātnes materiālās bāzes attīstība – 3 projekti, kopējais finansējums - Ls 0,120 milj.
Energoekonomikas apakšprogramma - viens projekts, finansējums - Ls 0,053 milj.
Projekti informātikā un sakaros

1) “Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši
ES prasībām”
Īstenojot 2001.gada projektā paredzētos pasākumus, uzlabojies Lauku atbalsta dienesta
centrālā aparāta un Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu
nodrošinājums ar datortehniku, taču vēl turpmākajos gados nepieciešams turpināt
datortehnikas iegādi. 2001.gadā tika izstrādāta Lauku reģistra koncepcija un tehniskā
specifika. Uz 2002.gada 1.janvāri projekta kopējā realizācijas pakāpe ir tikai 7%.
2) “Informācijas sistēma “Meža valsts reģistrs””
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Projekts ir vērsts uz to, lai izveidotu Meža valsts reģistru, kas uzturētu informāciju par
meža zemēm, meža resursiem, meža zemēs notiekošo saimniecisko un cita veida darbību.
2001.gadā ir pabeigts izstrādāt Meža valsts reģistra 1.kārtas projektu, kur veikta sistēmas
ieviešana trīs virsmežniecībās. Meža digitālās kartes (MDK) izstrādātās aplikācijas
nodrošina kartogrāfiskā materiāla datu digitalizēšanai nepieciešamās funkcijas, veikta arī
MDK sistēmas ieviešana visās valsts virsmežniecībās.
3) “Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši
ES prasībām”
Projekta realizācija ir uzsākta, piesaistot valsts budžeta, speciālā budžeta un ārvalstu
palīdzības līdzekļus. Sakarā ar to, ka PHARE 2000 projekta “Latvijas zivsaimniecības
administrācijas stiprināšana, piemērojoties ES Kopējās zivsaimniecības politikas
prasībām” tika uzsākts tikai 2001.gada 1.oktobrī, tehniskās palīdzības apstiprināto
summu Ls 0,228 milj. ir plānots izmantot turpmākajos gados. 2001.gadā projekta
investīciju komponentes līsdzfinansēšanai tika iedalīti līdzekļi Ls 0,057 milj. apmērā no
valsts pamatbudžeta un Ls 0,006 milj. no speciālā budžeta – Zivju fonda, un šie līdzekļi
tika apgūti pilnā apjomā vienotās zivsaimniecības informācijas sistēmas veidošanai.
Standartizācijas un kvalitātes sistēmā ietilpst viens Valsts investīciju
programmas projekts “Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles
sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām”. Lai pilnveidotu pārtikas valsts
uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanu un ieviešanu, 2001.gadā tika rekonstruētas
Pārtikas un veterinārā dienesta iestādes, turpināta Valsts veterinārās un pārtikas aprites
uzraudzības vienotas informātikas sistēmas izveidošana, kā arī turpinās datoru
aprīkojuma un laboratorijas iekārtu iegāde infekciju slimību diagnostikai un pārtikas
aprites kontrolei.
Ēku rekonstrukcijās pavisam 2001.gadā tika realizēti pieci projekti. To
realizētāji ir augstākās un vidējās izglītības mācību iestādes. Izglītības materiālās bāzes
attīstības projekti galvenokārt ir vērsti uz mācību iestāžu infrastruktūras sakārtošanu un
atjaunošanu (katlu māju, siltumtrašu, ūdensvadu, jumtu, kultūras pieminekļu u.c.) ar
mērķi saglabāt un attīstīt Latvijas lauku kultūrvēsturisko vidi, kā arī normalizēt mācību
darbu un audzēkņu sadzīves apstākļus.
Meliorācija valsts un koplietošanas objektos ir ilglaicīga programma un
paredzēta valsts un koplietošanas galveno ūdensnoteku (upju, strautu, novadgrāvju),
zemāko teritoriju plūdu aizsargbūvju (polderu) un to regulējošu ietaišu (sūkņu staciju,
slūžu u.c.) ierīkošanas vai esošo rekonstrukcijas un darbības atjaunošanai
(nodrošināšanai). No šo būvju tehniskā stāvokļa ir atkarīga zemnieku saimniecību
meliorācijas sistēmu darbība.
Zivju atražošanas programmas ietvaros tika realizēti 5 zivju audzētavu (Tome,
Kārļi, Brasla, Pelči un Dole) projekti, kuri finansēti no valsts pamatbudžeta vai speciālā
budžeta – Zivju fonda. Tika veikta zivju audzēšanas, inkubācijas cehu un ūdens padeves
sistēmas rekonstrukcija.
Zinātnes materiālās bāzes attīstībai 2001.gadā 3 Valsts investīciju programmas
projektus realizēja Valsts Priekuļu selekcijas stacija, Valsts Stendes selekcijas stacija un
Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija.
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Energoekonomikas apakšprogrammā 2001.gadā tika realizēts “Smiltenes
tehnikuma katlumājas un siltumtrašu rekonstrukcijas” projekts, apgūstot pilnā apmērā
projektam novirzītos naudas līdzekļus Ls 0,53 milj. apmērā no valsts pamatbudžeta.
2001.gadā tika pabeigta Smiltenes tehnikuma katlumājas rekonstrukcija.
2001.gadā Zemkopības ministrijai iedalītie valsts investīciju līdzekļi nebija
pietiekami. Ierobežoto resursu dēļ Zemkopības ministrijai nebija iespējams finansēt
jaunus projektus, kā arī netika atjaunota divu iesāktu projektu realizācija – “Zivju
audzētava Sērene (dīķu rekonstrukcija)” un “Zivju audzētava Ķegums (mazuļu ceha
celtniecības darbi)”.
VALSTS PĀRVALDES INSTITŪCIJU PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI
2001.gadā ministrija konkursa kārtībā šādās nozarēs pasūtīja 36 pētījumus,
kas cieši saistīti ar integrāciju Eiropas Savienībā:
augkopībai, t.sk. augu aizsardzībai;
lopkopībai;
lauksaimniecības dzīvnieku veselībai un pārtikas drošībai;
ekonomikai;
lauku attīstībai;
mežam un mežsaimniecībai;
zivsaimniecībai.
Pētījumu rezultāti tika izmantoti Latvijas Pozīcijas dokumenta sagatavošanā un
2001.gada sarunās ES par sadaļu “Zivsaimniecība”, kā arī tiks izmantoti 2002.gada
sarunās ES par sadaļu “Lauksaimniecība”.
Kopējais pētījumu finansējums – Ls 195000.

PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2001. gadā ministrijas personāls ir mainījies un papildinājies ar jauniem,
izglītotiem, perspektīviem darbiniekiem ( un attēls).
Zemkopības ministrijas darbinieku izglītības līmenis

1

2 3 4
3% 2% 1%

2
9

3
1
94%

4

Pēc izglītības ministrijas darbinieki sadalāmi šādi:
ar augstāko izglītību – 139 (94%),
pašreiz studē – 5 (3%),
ar vidējo speciālo izglītību – 3 (2%),
ar vispārējo vidējo izglītību – 2 (1%).
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Personāla analīze liecina, ka 94 % darbinieku ir augstākā izglītība, bet vairāki no
viņiem savas zināšanas papildina augstāko mācību iestāžu maģistratūrās neklātienes un
vakara nodaļās.
24 % ministrijas darbinieku brīvi pārvalda kādu no Eiropas valstu valodām.
Zemkopības ministrijas darbinieki pa vecuma
5
grupām
4
3%

13%

1

1
43%

3
18%

2
3
4

2
23%

5

1 - līdz 30 gadiem
2 - no 31 - 40
3 - no 41 – 50
4 - no 51 – 60
5 - virs 60 gadiem.
Gada sākumā tika veikta vispusīga darbinieku izglītošanas vajadzību izpēte un noteikti
darbības virzieni. Galvenās valstiski nozīmīgās mācību prioritātes ir:
1) zināšanas par Eiropas Savienību;
2) saskarsmes psiholoģija;
3) juridiskie jautājumi;
4) zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā;
5) vadīšanas prasmes.
2001. gadā 64 ministrijas darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju galvenokārt
Valsts administrācijas skolā, prioritāte tika pievērsta šādām programmām:
1) Eiropas Savienības pamatnostādnes;
2) Administratīvais process iestādē;
3) Normatīvo aktu izstrāde;
4) Interešu konflikts.
7.PROGNOZES UN PLĀNI
ADMINISTRĒŠANAS SISTĒMAS UZLABOŠANA
2001. gadā turpinājās ministrijas reorganizācijas process.
Meža politikas un stratēģijas departamentam un Meža resursu un ekonomikas
departamentam, izstrādājot Latvijas nacionālo meža programmu, izvirzīti jauni papildu
uzdevumi, tādēļ tika optimizēta funkciju un uzdevumu sadale starp iepriekš minētajiem
departamentiem un uz to bāzes izveidots Meža politikas departaments un Meža resursu
departaments.
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Lai sekmīgāk realizētu Lauksaimniecības stratēģijas departamentam uzticētās
funkcijas un uzdevumus - veicināt valsts lauksaimniecības politikas un stratēģijas izstrādi
un īstenošanu, sagatavot Latvijas pozīciju lauksaimniecības sarunām ar Eiropas
Savienību un Pasaules Tirdzniecības organizāciju -, departaments tika reorganizēts.
Līdzšinējo divu nodaļu vietā izveidotas trīs: Stratēģijas nodaļa, Tirdzniecības nodaļa un
Analīzes nodaļa.
Gada nogalē ministrijā izveidota patstāvīga Informācijas sistēmu nodaļa. Tās
darbības mērķis - stabilas un sakārtotas informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu
vides radīšanu, organizēšanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un normatīvajiem
aktiem atbilstošu informācijas sistēmu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā
un arī ministrijā.
2001.gads bija nozīmīgs valsts pārvaldē ar to, ka spēkā stājās Valsts civildienesta
likums, un ministrija sekmīgi strādāja pie tā ieviešanas. Šajā gadā pirmo reizi veikta
ministrijas ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšana. Kopā novērtēta 96 ministrijas
ierēdņu darbība un tās rezultāti.
Analīze liecina, ka 77 % vērtēto ierēdņu darbība atbilst “B” vērtējumam. Tas
nozīmē, ka šo ierēdņu darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā
nozarē, bet pārējās jomās noris saskaņā ar tām. 12, 5 % ierēdņu bija “A” novērtējums –
šo ierēdņu darba izpilde pārsniedz prasības visās attiecīgajās jomās, “C” novērtējums 10
ierēdņiem nozīmē darba izpildi saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē. Neviena ierēdņa
darbība un tās rezultāti nav novērtēti ar “D” vai “E” vērtējumu.
Ministrijas ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšana kļūs par sistemātisku
procesu, izkristalizējot ierēdņa darba mērķi un kompetenci, kā arī definējot mērķi,
uzdevumus un attīstību nākotnē.
Šī procesa nozīmi nevar pārvērtēt, jo ieguvums no tā ir gan ministrijai kopumā,
gan vadītājam, kas veic darbības novērtējumu, gan arī cilvēkam, kurš tiek vērtēts.
Galvenais novērtēšanas procesa ieguvums – uzlabojas personāla darbs , kas
nodrošina efektīvāku ministrijas funkciju īstenošanu, precīzāku mācību vajadzību
noteikšanu, personāla plānošanu, komunikācijas uzlabošanos starp vadītāju un padoto.
Darbiniekam tiek dota iespēja izteikt savu viedokli par darbu, par faktoriem, kas veicina
vai kavē darba izpildi, pārrunāt sava darba un iestādes mērķus.
Novērtēšanas procesā tika identificētas nepilnības amatu aprakstos, kā rezultātā
tajos tika veiktas izmaiņas , korekcijas un papildinājumi.
Ministrijā rit Eiropas Savienības un Latvijas lauksaimniecības likumdošanas
saskaņošana. Darba attiecības uzsāktas ar 15 ekspertiem, kuri savas pūles velta šī procesa
sekmīgai norisei.
2001.gadā Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Personāla nodaļa
izstrādāja jauno ministrijas darba kārtības noteikumu projektu, bet sakarā ar to, ka
2002.gadā stājas spēkā divi nozīmīgi likumi darba tiesībās – Darba aizsardzības likums
un Darba likums -, tas tiks papildināts un apstiprināšanai iesniegts 2002. gadā.
2001. gadā tika turpināts darbs pie ministrijas personāla vadības un attīstības
programmas izstrādes. Lai ministrija sekmīgi pildītu savas funkcijas un kalpotu
sabiedrībai, personāla vadības un attīstības mērķis – profesionāli, pārmaiņu
nepieciešamību izprotoši un godīgi (atbildīgi un ētiski strādājoši) darbinieki, tādēļ 2001.
gadā tika turpināts darbs gan pie ministrijas ierēdņu pārskatu prakses uzlabošanas, gan
funkciju un kompetences sadalījuma racionalizācijas ministrijas struktūras horizontālajā
un vertikālajās līmenī.
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IESTĀDES DARBĪBAS UZLABOŠANA
2001. gada nogalē uzsākts pilotprojekts “Zemkopības ministrijas darbības
stratēģiskais plāns 2003. – 2007. gadam”. Stratēģiskā plāna izstrāde paredz integrētas
sistēmas izveidošanu, kurā valdības noteiktās prioritātes atspoguļotas ministrijas darbības
stratēģijā un resursu plānošana saistīta ar valdības un ministrijas izvirzītajām prioritātēm.
STARPTAUTISKIE PROJEKTI
2001.gadā turpinājās darbs pie Celulozes rūpnīcas projekta. Kopuzņēmuma a/s
“Baltic Pulp” darba grupu izpētes rezultātā tika atrasta no tehniskā un ekonomiskā
viedokļa labākā rūpnīcas atrašanās vieta - Jēkabpils rajona Krustpils pagasta Ozolsalā un tika aizsākta zemes izpirkšana no privātajiem īpašniekiem. Lielākā daļa zemes platību
ir valsts īpašums.
2001.gada 29.maijā Ministru kabinets izskatīja konceptuālo jautājumu "Par
priekšlikumiem tālākai rīcībai un mandātu darba grupas sarunām ar celulozes rūpnīcas
potenciālajiem investoriem", kurā tika ietverts arī jautājums par naudas ieguldījuma un
garantētajām piegādēm meža ieguldījuma vietā. Šīs jautājums būtiski mainīja valsts
nostāju un sarunu gaitu.
Darba grupa sarunām ar potenciālajiem investoriem atsāka ļoti intensīvas sarunas
ar ārvalstu investoriem “Metsäliito” un “Södra Cell” par Īstenošanas līguma
sagatavošanu, ņemot par pamatu 2001.gadā Ministru kabinetā apstiprināto mandātu.
Tāpat tika iesākts Latvijas Attīstības aģentūras kārtējais sociāli ekonomiskais pētījums
par celulozes rūpnīcas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kurā ar faktiem, aprēķiniem
tiks izvērtēta rūpnīcas rentabilitāte un Latvijas ieguvums. Lai izvērtētu plānotās celulozes
rūpnīcas vides aspektus, Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs kopā ar ekspertiem
izveidojis plašu darba programmu. Uz attiecīgajiem jautājumiem atbildes sagatavos
Latvijas zinātnieki un eksperti.
Projektētas rūpnīcas jauda ir 600 000 t celulozes gadā, savukārt paredzamais investīciju
apjoms ir 950 milj. eiro. Ozolsalas rūpnīcā paredzēts nodarbināt 350 cilvēkus. Pašreizējie
ekonomiskie aprēķini liecina, ka projekta realizācija, ņemot vērā labvēlīgu ekonomisko
situāciju, var dot 3-4% iekšzemes kopprodukta pieaugumu, kā arī 2000-3000 jaunu darba
vietu ar rūpnīcu pastarpināti saistītās nozarēs un pakalpojumu sfērā.
PIELIKUMS
1.tabula
AKTĪVI UN PASĪVI (KOPSAVILKUMA BILANCE LATOS)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.

Aktīvi:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

2001.gada sākumā
163782849
155905130
7877719

2001.gada beigās
153909828
146747354
7162474

2.
2.1.
2.2.

Pasīvi:
Pašu kapitāls
Kreditori

163782849
160568599
3214250

153909828
150723625
3186203
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2.tabula
VALSTS PAMATBUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS (LATOS)
Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Ieņēmumi (kopā):
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi
ieņēmumi

57799101
49639489

77164927
53459054

62423176
53459054

8159612

23705873

8964122

57763430
54554345
15009240
326868
22381063

77290763
72376566
17156934
472849
37206040

61825115
57792360
16935296
456493
23643275

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Atalgojums
Komandējumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
Inventāra iegāde
Kapitālais remonts
Investīcijas

3209085
911277
402163
1783581

4914197
1107545
236897
1621949

4032755
1132104
239280
1621948

3.
3.1.
3.2.

Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits
Vidējā darba alga mēnesī

-

8333
169

Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

8613

145

3.tabula
VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS (LATOS)
2001.gadā valsts speciālā budžetā apstiprinātā programma “Zivju fonds”.
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Ieņēmumi (kopā):
Īpašiem mērķiem paredzēti
ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un
citi ieņēmumi

569772
569772

500000
500000

492974
492974

-

-

-

Izdevumi (kopā):
Uzturēšanas izdevumi (kopā):

544249
456000

500000
421000

498334
419334

Nr.p.k.

1.
1.1
1.2.

2.
2.1.
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2.1.2.
2.1.3.
2.2.
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Atalgojums
Komandējumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):
Kustamie īpašumi (virs Ls 50)
Kapitālais remonts
Investīcijas

3.
3.1.
3.2.

Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga mēnesī

418000
88249

376000
79000

374334
79000

9999
78250

10000
69000

10000
69000

-

-

-

4.tabula
MINISTRIJAS PAKĻAUTĪBĀ UN PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO BUDŽETA IESTĀŽU
SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS
Saņemts (kopā) :
1.Ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu mērķi
t.sk.ziedojumi no juridiskajām personām
no tiem: no sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
no akciju sabiedrībām
no individuāliem uzņēmumiem
no citiem privātiem uzņēmumiem
Ziedojumi no fiziskajām personām
Ziedojumi no valsts un pašvaldību uzņēmumiem
Ziedojumi no ārvalstu juridiskajām un fiziskām personām

Lati
254584
254584
101614
24036
74106
65
3407
3669
7889
141412

Izlietots (kopā)
t.sk. algu izmaksas
Komandējumi
Pamatlīdzekļu iegāde
Kapitālais remonts

270549
19872
35320
41818
3000

5.tabula
IEMAKSAS STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM (LATOS)
Nr.p.k.

Organizācijas nosaukums

2000.gadā

2001.gadā

1

Graudu zinātnes un tehnikas
organizācija
Sēklas kontroles asociācija
Eiropas un Vidusjūras augu
aizsardzības organizācija
Epizootijas birojs
Pārtikas un lauksaimniec.
organizācija (FAO)

1611

-

1760
7592

1995
16458

5598
167799

12412
149959

2
3
4
5

31

32
6
7
8
9
10
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Baltijas jūras zvejniecības
komisija
Pasaules arāju organizācija
Starptautiskā cukura organizācija
Ziemeļrietumu Atlantijas
zvejniecības organizācija
Starptautiskā Jūras pētniecības
padome
Kopā

4396

21405

1086
2668
-

1086
5209
8463

-

25523

192510

242510
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