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Priekšvārds

2012. – stabilitātes un izaugsmes gads

2012. gads zemkopības nozarēs Latvijā bija
stabilitātes un izaugsmes gads. 2012. gadā uzlabojās
vairāki lauksaimniecības ekonomiskie rādītāji, Zemkopības
ministrija ciešā sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām sāka darbu pie jaunās Lauku attīstības
programmas. Tāpat virkne uzlabojumu panākti
zivsaimniecības un meža nozarēs.
2012. gadā turpināja palielināties lauksaimniecības,
pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta vērtība.
Tieši lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības
produkti bija nozīmīgākā Latvijas eksporta nozare (1582,3
miljoni latu jeb 20,6 procenti no Latvijas kopējās eksporta
vērtības). Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksports, salīdzinot ar
2011. gadu, 2012. gadā palielinājās būtiski – par 508,3 miljoniem latu jeb par 47,3
procentiem.
Straujais lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta pieaugums
ir pozitīvi ietekmējis Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu ārējās
tirdzniecības bilanci, kas 2012. gadā bija pozitīva.
Kopējais IKP valstī salīdzinājumā pagājušo gadu pieaudzis par 8,7%, taču
lauksaimniecības pievienotā vērtība 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, pieauga par 21
procentu jeb par 43 miljoniem latu. Tādējādi pieaudzis arī lauksaimniecības īpatsvars IKP –
no 1,6 līdz 1,8 procentiem 2012. gadā.
Latvijā joprojām ir liels neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ)
apjoms – pēc 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas datiem – 7,1 procents (138 tūkstoši
ha). Turklāt 34 procenti (651 tūkstoši ha) ir pļavu un ganību zeme, bet 400 000 ha tiek
izmantoti pašpatēriņa nodrošināšanai. Mūsu mērķis ir panākt šās zemes iesaistīšanu atpakaļ
lauksaimnieciskajā ražošanā.
Mums joprojām ļoti sadrumstalotas saimniecības un produkciju tirgum ražo tikai 45
procenti no visām saimniecībām. Pastāv izteikti liels naturālo saimniecību īpatsvars, kas ražo
tikai pašpatēriņam. Tāpēc, sākot darbu pie Lauku attīstības programmas, par galveno mērķi
izvirzījām ienākumu palielināšanos lauksaimnieciskajā ražošanā un citās saimnieciskās
darbības jomās laukos, lai tuvotos S vidējam līmenim.
Mēs vēlamies, lai cilvēks laukos ar savu darbu varētu nodrošināt imeni. Lai to
sasniegtu, izvirzījām trīs galvenos lauksaimniecības un lauku politikas virzienus:
1) efektīva lauksaimnieciskā ražošana;
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2) nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība laukos;
3) zeme kā pamatvērtība, lai uz katra lauksaimnieciskās zemes hektāra tiek radīta
pievienotā vērtība.
2012. gadā darbu sāka vēl kāds būtisks lauksaimnieku atbalsta instruments –
Zemkopības ministrijas izstrādātā un valdības apstiprinātā zemes kreditēšanas programma,
kas zemniekiem dod iespēju saņemt aizdevumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei par zemākiem procentiem un atmaksas termiņu līdz 20 gadiem.
Visa 2012. gada garumā aktīvi strādāts gan Latvijā, gan Briselē, lai nākošajā S
plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijas lauksaimniekiem palielinātos tiešie
maksājumi un
S fondu līdzekļi tiktu novirzīti ražojošajiem lauksaimniekiem
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas rentabilitātes palielināšanai.
Visbeidzot – esmu pārliecināta, ka Latvijas lauksaimniecības nozarei ir iespēja
attīstīties un konkurēt ar citu S dalībvalstu lauksaimniekiem, ja vien strādāsim profesionāli,
rentabli, efektīvi un ilgtspējīgi, nevis balstīsimies tikai uz klasiskajiem atbalsta mehānismiem.
Mūsu lauksaimniecībai ir vairāk un aktīvāk jāorientējas uz tirgu, ražojot arvien vairāk
produkcijas vietējam patēriņam un eksportam. Turklāt jāattīsta produkti ar lielāku pievienoto
vērtību un dziļāku pārstrādi, iekļaujot inovācijas. s zinu, ka, visiem kopā strādājot, mums tas
izdosies.

Laimdota Straujuma, zemkopības ministre
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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. ZM 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;
 veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Ministrijas darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums un Zemkopības
ministrijas nolikums. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ZM:
 sagatavo nozaru politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus;
 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, kas koordinē ZM
struktūrvienību darbu. Valsts sekretārei Dacei Lucauai 2012.g. ir divi valsts sekretāra
vietnieki, kas vada Starptautisko lietu un stratē ijas analīzes departamentu un Tirgus un
tiešā atbalsta departamentu.
Ministrijas ierēdņi un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena
amatpersona ir padota citai amatpersonai. ZM 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)
ZM dele ēto funkciju izpildi un izvirzīto mērķu sasniegšanu nodrošina, īstenojot piecus
darbības virzienus - Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība; Lauku uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana; Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem; Dabas resursu
ilgtspējības saglabāšana; Nozaru pārvaldība. Darbības virzienu mērķi un tiem atbilstošās
budžeta programmas (apakšprogrammas) ir šādas:
Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Darbības virziena mērķis – nodrošināt augstu pārtikas drošības un kvalitātes, kā arī
dzīvnieku veselības līmeni.
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Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmu un tai pakārtotām
apakšprogrammām1:
 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 ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas
un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību laukos, ievērojot re ionāli 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”;
 62.00.00 „ iropas Re ionālās attīstības fonda ( RAF) projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 62.06.00 „Izdevumi iropas Re ionālās attīstības fonda ( RAF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;
 63.00.00 „ iropas Sociālā fonda ( SF) projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 63.06.00 „Izdevumi iropas Sociālā fonda ( SF) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007–2013)”;
 64.00.00 „ iropas Lauksaimniecības garantiju fonda ( LGF) projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 64.06.00 „Izdevumi iropas Lauksaimniecības garantiju fonda ( LGF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;
 65.00.00 „ iropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( LFLA) projektu un
pasākumu īstenošana”:
○ 65.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par iropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ( LFLA) finansējumu (2007–2013)”;
○ 65.05.00 „Tehniskā palīdzība iropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
( LFLA) apgūšanai (2007–2013)”;
○ 65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi iropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai ( LFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;
 66.00.00 „ iropas Zivsaimniecības fonda ( ZF) projektu un pasākumu īstenošana”:
○ „66.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par iropas Zivsaimniecības fonda
( ZF) finansējumu (2007–2013)”;
○ 66.05.00 „Tehniskā palīdzība iropas Zivsaimniecības fonda ( ZF) apgūšanai
(2007–2013)”;
○ 66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi iropas Zivsaimniecības fonda ( ZF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;

1

Daļēji virzienā paredzēto darbību finansēšanu nodrošina „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” virziens.
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 69.00.00 „3.mērķa " iropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 69.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa " iropas teritoriālā
sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu”;
○ 69.06.00 „Izdevumi 3.mērķa " iropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai”;
 70.00.00 „Citu iropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 70.06.00 „Izdevumi citu iropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai”;
 71.00.00 „ iropas konomikas zonas finanšu instrumenta un Norvē ijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 71.06.00 „Izdevumi iropas konomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvē ijas 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
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai”.
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 stratē ijas plānošanu un īstenošanu.
Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmu2
 28.00.00 “Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība”.

1
2

Daļēji virzienā paredzēto darbību finansēšanu nodrošina „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” virziens.
Daļēji virzienā paredzēto darbību finansēšanu nodrošina „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” virziens.
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1.3. Pārskata gada prioritātes
Kopējā situācija
Kopumā 2012.g. lauksaimniecības sektorā ir novērots nozīmīgs apjomu pieaugums,
ko pavadīja arī vidējo cenu kāpums gan augkopībā, gan lopkopībā. Šādu situāciju izraisīja
vairāku nozarei labvēlīgu apstākļu kopums – augstas ražas kombinācijā ar labu tirgus
situāciju vairākās Latvijai nozīmīgās nozarēs. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad
produkcijas ieguvi kavēja laika apstākļi, 2012.g. lauksaimniecībai bija labvēlīgs, un tā
rezultātā, saskaņā ar provizoriskiem datiem, iegūts rekordliels apjomu pieaugums –
salīdzināmās cenās par 17,4%. To noteica produkcijas apjomu kāpums augkopībā par 28,5%.
Arī lopkopībā konstatēts apjomu palielinājums – par 4,4%.
Pievienotā vērtība kopā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (NACE
2.red.A, fakt.cenās) 2012.g. salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaugusi par 6,4 % atbilstoši
pieaugot no 12, 79 milj.Ls līdz 13,87 milj.Ls.
Skatoties no produkcijas vērtības un struktūras viedokļa vislielākās izmaiņas produktu
struktūrā 2012.g. attiecas tieši uz galvenajām nozarēm. Graudu īpatsvars palielinājies par 8,5
procentpunktiem, sasniedzot rekordu – gandrīz trešdaļu no visas gala produkcijas. Savukārt
piena īpatsvars samazinājies par 4,7 procentpunktiem, sasniedzot tikai 18,4 %, kas ir
zemākais īpatsvars kopš aprēķina veikšanas (otrs zemākais bija 2009.g. – 18,7 %). Būtiski –
par 1,9 procentpunktiem palielinājies rapšu īpatsvars, pirmo reizi pārsniedzot 10 %
lauksaimniecības preču struktūrā. Savukārt par šādu daļu samazinājies ir cūkgaļas un
kartupeļu īpatsvars. Šo abu produktu īpatsvars sasniedzis savu vēsturisko minimumu. No
citiem produktiem nozīmīgs samazinājums ir lopbarības kultūrām – par 2,9
procentpunktiem, savukārt putnkopības produktu īpatsvars ir palielinājies, kopā (putnu gaļa
un olas) veidojot 7,4 % no lauksaimniecības preču vērtības.
2012.g. ir novērojams būtisks lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu
eksporta vērtības palielinājums, pārsniedzot importa vērtību un veidojot pozitīvu
tirdzniecības bilanci. Straujāks lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu
eksporta pieaugums ir pozitīvi ietekmējis Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un
zivsaimniecības produktu ārējās tirdzniecības bilanci, kas laika periodā no 2006. - 2012.g.
pirmo reizi ir pozitīva, jo 2012.g. Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības
produktu eksports par 144,7 milj. Ls pārsniedza importa vērtību.
Lauksaimnieku ienākumi 2012.g. S kopumā ir saglabājušies 2011.g. līmenī. Savukārt
Latvijā kopējie ienākumi lauksaimniecības sektorā (315 milj.Ls) pārsniedz līdzšinējo augstāko
rādītāju, kas bija 2007.g. (303 milj.Ls), bet 2012.gadā ienākumi no saražotās produkcijas bija
129.7 milj.Ls., kas salīdzinot ar 2011.g. 92.8 milj.Ls ir palielinājums gandrīz par 40 % un
būtiski pārsniedz 2008.- 2011.g. līmeni, tomēr atpaliek no 2006.-2007.g. rādītāja, kas bija
aptuveni 160 milj.Ls. Reālās lauksaimnieciskās darbības (produktu ražošanas) īpatsvars
lauksaimnieku ienākumu veidošanā 2012.g. pieaudzis līdz 41 % (2009.gadā tas bija nokrities
līdz 28 %, bet 2010.g. veidoja 32 %).Ienākumus no lauksaimnieciskās darbības būtiski
ietekmē ar ražošanu saistītās izmaksas, no kurām galvenās ir starppatēriņš, kas, salīdzinot ar
vidējo līmeni S, Latvijā ir augsts (orientējoši 75%). Līdz ar to lauksaimnieku ienākumu
atkarība no subsīdijām ir ļoti liela.
2012.g. lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (NAC 2.red. A) bija
nodarbināti 74,2 tūkst. cilvēku jeb par 3 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nodarbinātība
augkopībā, lopkopībā un medniecībā (A01) samazinājusies par 6,7 tūkst. cilvēkiem (51,5
tūkst.cilv.) jeb par 12 % un kopā veido 5,8 % no valstī nodarbināto skaita. No visiem 2012.g.
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augkopībā, lopkopībā un medniecībā nodarbinātajiem 32 tūkst. bija vīrieši (62%) un 19,5
tūkst. sievietes(38%).
Atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Valsts atbalsts
Valsts atbalstam lauksaimniecībā pilnībā jāatbilst Kopienas pamatnostādnēm attiecībā uz
valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē. Lai veicinātu lauksaimniecības un lauku attīstību, kā
arī lai paaugstinātu lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves līmeni, papildus ES atbalstam Latvija
sniedz atbalstu valsts subsīdiju veidā.
Atbilstoši Latvijas lauku attīstības valsts stratē ijas plānam 2007.–2013.g.
lauksaimniecības un lauku attīstības subsīdiju izmantošanā ir finansējamas sekojošas
prioritātes:
 labas lauksaimniecības pieredzes izplatīšana lauksaimniekiem un nozares
speciālistiem;
 pielietojamā lauksaimniecības zinātne;
 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumi lauksaimniekiem un
lauku teritorijas uzņēmējiem;
 lauksaimniecības un mežsaimniecības speciālistu sagatavošana;
 lauksaimniecības biedrību un nodibinājumu attīstība.
2012.gada 14.februārī apstiprināja MK noteikumus Nr.112 “Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. Atbilstošā finansējuma sadalījums pa
atbalsta pasākumiem ir attēlots 1.tabulā.

1.tabula
2012.g. piešķirtā valsts atbalsta sadalījums (Ls)
Atbalsta
pasākums
Lopkopības
attīstībai
Augkopības
attīstībai

Pētījumiem,
starptautiskai un
savstarpējai
sadarbībai
Tirgus
veicināšanai
Dalībai pārtikas
kvalitātes

Atbalsta mērķis

Piešķirtā finansējuma
apjoms*
Ls
%

Izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības dzīvniekus, veicināt
lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību, nodrošināt dzīvnieku,
ganāmpulku un novietņu re istra uzturēšanu, piena šķirņu govju un
kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu,
pārstrādi un likvidēšanu.
Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un
augu
enētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu
nodrošināšanai: Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu
enētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;
Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu enētisko resursu
centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai; Zemkopības ministrijas
kompetencē esošo augu enētisko resursu molekulārās pasportizācijas
laboratorijas darbības nodrošināšanai.
-veicināt sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības jomā.
- iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu
pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes
iestādēm, iropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.
-nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu
ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos valsts atbalsta
pasākumos.
Palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču
eksportu.

2 431 814

36%

264 236

4%

476 823

7%

148 500

2%

veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi
un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

363 000

5%
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shēmās
Lauksaimniecības sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un
produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, veicināt
nozaru riska
lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.
samazināšanai
Veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas
Investīciju
attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot
veicināšanai
modernas ražošanas tehnolo ijas.
lauksaimniecībā
Iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam
Kopā=

514 753

8%

2 042 699

31%

442 904
6 684 729

7%
100%

*- Saskaņā ar MK 2012.gada 14.februārī noteikumi Nr.112 /redakcija 15.12.2012- 01.02.2013/

Kā redzams no tabulas, tad prioritāri no finansējuma apjoma bija atbalsta pasākumi
lopkopības attīstības un investīciju veicināšana lauksaimniecībā, kas 2012.g. kopā veidoja
67% no piešķirtā valsts atbalsta apjoma. Valsts atbalsta finansējuma kopējais izlietojums
2012.g. bija 6 025 117 Ls apjomā.
Aizdevumi, kredītu garantijas lauku uzņēmējiem, Kredītu fonds un nodokļu
atvieglojumi
Lauku uzņēmējiem ir pieejami aizdevumi apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai un šādu aizdevumu administrēšanu saskaņā MK 2010.gada 27.aprīļa
noteikumiem Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai” veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un
zemes banka” (turpmāk - Hipotēku banka), kas 2012.g. piešķīra 255 aizdevumus 7, 68 milj.Ls
apmērā.
2012.g. tika uzsākta jaunas valsts atbalsta programmas īstenošana lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem, kas paredz ilgtermiņa aizdevumu piešķiršanu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei, balstoties uz MK 2012.gada 29.maija noteikumiem Nr.381
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Aizdevumu pieteikumu izvērtēšanu un
administrēšanu veic Hipotēku banka. Savukārt gala lēmumu par aizdevumu piešķiršanu
pieņem valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” (turpmāk- LAF) un 2012.g. pieņemti
59 lēmumi par aizdevumu piešķiršanu 2, 26 milj.Ls apmērā 1776 hektāru lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei.
LAF 2012.g. turpināja garantēt banku izsniegtos īstermiņa un ilgtermiņa kredītus lauku
uzņēmējiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārstrādātājiem, piešķirot 164
kredītu garantijas kopsummā par 16,43 milj.Ls un uzņēmēji varēja saņemt kredītus
kopsummā par 44,73 milj.Ls Līdz 2012.gada beigām spēkā bija 784 LAF piešķirtās kredītu
garantijas par kopējo summu 28, 47 milj.Ls.
Kopš 2010.g. LAF, ZM un LAD, administrējot LFA finansējumu ievieš Lauku attīstības
programmas pasākumu „Kredītu fonds”, kas notiek saskaņā ar MK 2010.gada 20.jūlija
noteikumiem Nr.664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un iropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu
fondu”. Fonda mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību lauksaimniecības, lauku un
zivsaimniecības attīstības investīciju projektiem ar samazinātu procentu likmi. Pasākuma
ietvaros uzņēmēji var saņemt aizdevumus Lauku attīstības pasākumu projektu ieviešanai.
Kredītu fonda darbība tiek nodrošināta no valsts un LFLA līdzekļiem. Par līdzekļu
izmantošanu kreditēšanai 2012.g. noslēgti sadarbības līgumi ar divām bankām. Kopumā
bankām izsniegti kredītu fonda līdzekļi 58 aizdevumiem, no kuriem 2012.gadā izsniegti 9
aizdevumi no LFLA līdzekļiem par summu Ls 4,72 milj.
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Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.pantu lauksaimniecības produktu
ražotājiem 2012. g. izmaksāto pievienotās vērtības nodokļa 14 % kompensāciju kopsumma
bija 5 799 tūkst.Ls. Lauksaimniecības produktu ražotājiem laika periodā no 2012.gada
1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim piešķirtais akcīzes nodokļa atbrīvojums dīzeļdegvielai
veido 23,81 milj.Ls. Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.pantu
uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko
darbību, ir noteikta 10 latu apmērā par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas 2012.g.:


uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
hektāriem bija 2 424 tūkst.Ls, kas tika piešķirta 963 nodokļu maksātājiem;



saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta 4.daļas 2.punktu,
nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par summām,
kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksamniecībai vai S atbalsts lauksaimniecībai un
lauku attīstībai. Izmantojot šo nodokļu atvieglojumu, peļņa tika samazināta 2 569
nodokļu maksātājiem, kuriem ar uzņēmumu ienākuma nodokli neapliekamā
ienākuma - summas, kas saņemtās kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un S
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, apmērs bija 80 664 tūkst.Ls;



no gada ienākumu deklarācijām par 2012.gadu 11 082 nodokļu maksātājiem tika
piemērota norma par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo ienākumu
(saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.punktu) un
kopējā neapliekamā ienākuma summa bija 14 405 tūkst.Ls.
Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta ceturto daļu un CSDD sniegto informāciju
2012.gadā 1 997 lauksaimniecības produkcijas ražotāji par 2 693 kravas automobiļiem un
205 piekabēm ir saņēmuši transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu 137tūkst.Ls
apmērā.
Kopējās lauksaimniecības politikas reforma
2012. g. turpinājās diskusijas par KLP reformas īstenošanas regulu priekšlikumiem, ko
K publiskoja 2011.gada 12.oktobrī - tiešo maksājumu, lauku attīstības, tirgus kopīgās
organizācijas, finanšu pārvaldības un KLP uzraudzības jomās.
Tiešo maksājumu jomā K ierosināja būtiskas reformas, kuru mērķis ir pārskatīt tiešo
maksājumu finansējuma pārdali, maksājumu struktūru un to piešķiršanas mērķtiecīgumu. Lai
nodrošinātu vienlīdzīgu tiešo maksājumu finansējuma pārdali starp dalībvalstīm, K
ierosināja samazināt starpību starp dalībvalsts un S vidējo tiešo maksājumu līmeni
dalībvalstīs, kur tiešo maksājumu līmenis ir zemāks kā 90% no S vidējā. K priekšlikums
paredz segt vienu trešdaļu no starpības starp 90% no S vidējo tiešo maksājumu līmeņa un
dalībvalsts vidējās tiešo maksājumu līmeņa.
Saskaņā ar K priekšlikumu tiešo maksājumu struktūra veidojama jauna, atceļot līdz
šim pastāvošās atbalsta shēmas. K ierosina ieviest dalībvalstīm obligāta tiešo maksājumus
shēmas – pamata maksājumu shēmu ienākumu atbalstam, zaļo komponenti lauksaimnieku
ieguldījuma palielināšanai vides aizsardzībā un klimata pārmaiņu seku mazināšanā, jauno
lauksaimnieku shēmu, lai stimulētu jaunu cilvēku iesaisti lauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā.
Dalībvalstīm obligāta, taču lauksaimniekiem brīvprātīga paredzēta mazo lauksaimnieku
atbalsta shēma ar mērķi mazināt administratīvo slogu. Paredzētas arī brīvprātīgas atbalsta
shēmas – ar ražošanu saistītais atbalsts grūtību risināšanai atsevišķos lauksaimniecības
sektoros un re ionos un maksājumus par platībām re ionos ar dabas apgrūtinājumiem, lai
veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību re ionos ar dabas apgrūtinājumiem.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
11 (90)

Mērķtiecīgāka tiešo maksājumu sistēma tiek veidota piešķirot atbalstu aktuālu izaicinājumu
risināšanai, kā arī lai nodrošinātu, ka tiešo maksājumu atbalsts tiek piešķirts personām, kuru
darbībā lauksaimniecība sastāda nozīmīgāko daļu, paredzēts ieviest aktīva lauksaimnieka
nosacījumu. Ņemot vērā, ka liela atbalsta apjoma saņēmējiem dēļ to ekonomiskā mēroga un
izmaksu priekšrocībām nav nepieciešams tāds pats atbalsta apjoms ienākuma atbalsta
mērķu sasniegšanai, tad paredzēts lielo atbalsta summu pakāpeniska samazinājuma un
nepārsniedzamās summas nosacījumi. No Latvijas lauksaimnieku interešu viedokļa,
nozīmīgākais KLP reformas izaicinājums ir panākt vienlīdzīgu tiešo maksājumu pārdali starp
dalībvalstīm, nodrošināt, ka tiešo maksājumu finanšu aploksnes tiek balstītas uz objektīviem,
reālo situāciju raksturojošiem kritērijiem, lai maksājumi tiek maksimāli tuvināti S vidējiem
rādītājiem, nosakot to aptuveni 80% apmērā no S vidējā maksājumu līmeņa. Kā nozīmīgākās
Latvijas prioritātes turpmākajās reformas sarunās atzīmējami aktīva lauksaimnieka
nosacījums un zaļās komponentes nosacījumi, kas sniegtu ieguldījumu vides aizsardzībā, tai
pašā laikā nemazinot lauksaimnieku konkurētspēju.
Tiešo maksājumu jomā sistēmu sagaida nozīmīgas reformas, taču Komisijas sākotnēji
izvirzītie ambiciozie mērķi netiks sasniegti pilnībā, jo lielākā daļa dalībvalstu dažādos forumos
izteica nostāju, ka tās nav gatavas būtiskai tiešo maksājumu līmeņa izlīdzināšanai starp
saimniecībām līdz 2019.g. Plašas diskusijas tika izvērstas arī par tiešo maksājumu sistēmas
ieviešanas nosacījumiem, dažādām atbalsta shēmām un to piemērošanu dalībvalstīs,
diskusiju rezultātā iezīmējās ievirze uz tādu tiešo maksājumu reformas nosacījumu izstrādi,
kas būtiski atšķiras no iropas Komisijas sākotnējā priekšlikuma. Rezultātā tiešo maksājumu
priekšlikums ir kļuvis ļoti elastīgs, tas paredz daudz dalībvalstu izvēļu, iespējas pielāgot
sistēmu dalībvalstu specifiskajām vajadzībām. Viena no galvenajām problēmām tiešo
maksājumu priekšlikumā ir mērķtiecīgāka tiešā atbalsta īstenošanas nodrošināšana.
Mērķtiecīgāka tiešo maksājumu sistēma tiek veidota piešķirot atbalstu aktuālu izaicinājumu
risināšanai, kā arī lai nodrošinātu, ka tiešo maksājumu atbalsts tiek piešķirts:
• Lauksaimniekiem, kuri izpildīs lauksaimnieciskās darbības kritērijus;
• Lauksaimniekiem, kuri saņems tiešos maksājumus virs noteikta sliekšņa robežās līdz
5000 eiro, ja izpildīs aktīva lauksaimnieka nosacījumus;
• Par lauksaimniecības zemi, kuru pārsvarā izmanto lauksaimniecības vajadzībām.
Ņemot vērā, ka liela atbalsta apjoma saņēmējiem dēļ to ekonomiskā mēroga un
izmaksu priekšrocībām nav nepieciešams tāds pats atbalsta apjoms ienākuma atbalsta
mērķu sasniegšanai, tad paredzēts noteikt vismaz 5% samazinājumu atbalsta summām virs
EUR 150 000. Kā nozīmīgākās Latvijas prioritātes KLP reformā tiešo maksājumu jomā
atzīmējami - izvēle turpināt vienotā platības maksājuma shēmu vai pāreja uz
pamatmaksājuma shēmu, lauksaimnieciskās aktivitātes nosacījuma īstenošana un zaļās
komponentes nosacījumi, kas sniegtu ieguldījumu vides aizsardzībā, tai pašā laikā nemazinot
lauksaimnieku konkurētspēju. Attiecībā uz Tirgus kopējo organizāciju (turpmāk – TKO) EK
priekšlikums paredz vairākas izmaiņas attiecībā uz esošajiem tirgus instrumentiem, lai
īstenotu šādus tirgus pārvaldības mērķus:
 uzlabot „drošības tīklu” (intervence un privātā uzglabāšana, izņēmuma pasākumi
tirgus traucējumu gadījumos, rezerves fonds lauksaimniecības sektora krīzēm);
 nodrošināt ilgtspējīgu patēriņu un saikni ar patērētājiem („Skolas augļa” un „Skolas
piena” programmas);
 veidot ilgtspējīgu orientāciju uz tirgu (dažādu atbalsta shēmu atcelšana,
piemēram, par apiņiem, cukura ražošanas kvotu atcelšana un piena kvotu
atcelšana);
 veicināt lauksaimniecības produktu ražotāju kopējo darbību un stiprināt to lomu
pārtikas piegādes ķēdē (ražotāju organizācijas, ražotāju apvienības, starpnozaru
organizācijas).
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Kopumā Latvija piekrīt K izvirzītajiem mērķiem, ka ir nepieciešams nodrošināt
ilgtspējīgu patēriņu un saikni ar patērētājiem, veidot ilgtspējīgu tirgus orientāciju un stiprināt
lauksaimniecības produktu ražotāju kopējo darbību un to lomu pārtikas piegādes ķēdē.
Latvija piekrīt, ka cukura ražošanas kvotas jāatceļ sākot ar 2015.gada 1.oktobri un neatbalsta
šī datuma būtisku pārcelšanu uz vēlāku laiku. Turklāt Latvijai ir būtiski, lai netiktu ieviesti
noteikumi, kuri ierobežo Latvijas iespējas ražot cukuru. Tāpat Latvija ir apmierināta, ka tiek
palielināts „Skolas augļa” programmas kopējais budžets, kā arī paredzēts saglabāt eksporta
kompensācijas arī pēc 2013.g. Bez tam Latvija uzskata, ka tirgus instrumentiem (t.sk.
„drošības tīkli”) ir jābūt efektīviem un ātri rea ēt spējīgiem līdzekļiem ārkārtas stāvokļa
novēršanai un tirgus svārstību radītā šoka absorbcijai un amortizācijai. Papildus jāuzsver, ka
diskusijās par nākotnes TKO ir jāņem vērā Kopienas tirgus pieejamība, kas izrietēs no
Pasaules Tirdzniecības organizācijas lauksaimniecības reformu sarunu vienošanās
(piemēram, samazināti importa nodokļi un citi tirgus aizsardzības pasākumi). TKO
lauksaimniecības produktiem nodrošina likumisko ietvaru tirgus instrumentiem, kas pašlaik
tiek piemēroti attiecībā uz iekšējo tirgu, tirdzniecībā ar trešajām valstīm un konkurences
noteikumiem. Diskusijas par K priekšlikumu attiecībā uz izmaiņām TKO turpinājās visu
2012.g. Dānijas un Kipras prezidentūru laikā. Galvenie diskusiju punkti Dānijas prezidentūras
laikā 2012.g. 1.pusē bija: cukura ražošanas kvotas turpināšana pēc 2015.gada 1.oktobra,
krīžu vadības instrumenti (t.sk. ārkārtas pasākumi tirgus traucējumu gadījumos), pasākumi
konkurētspējīgākai un labāk funkcionējošai pārtikas piegādes ķēdei (ražotāju organizācijas,
ražotāju organizāciju apvienības, starpnozaru organizācijas), kā arī „Skolas piena” un „Skolas
augļa” programmu nosacījumi u.c. Savukārt Kipras prezidentūras laikā 2012.g. 2.pusē
galvenokārt turpinājās diskusijas par cukura ražošanas kvotu pagarināšanu, krīžu vadības
instrumentiem (t.sk. ārkārtas pasākumiem tirgus traucējumu gadījumos) un ražotāju pozīciju
stiprināšanu pārtikas ķēdē, kā arī diskusijas noritēja par pieauguša liellopa definīciju un
tirdzniecības standartiem u.c. Lai arī 2012.g. notika spraigas diskusijas, tomēr gala
vienošanās dalībvalstu starpā netika panākta un kā atvērtie jautājumi Īrijas prezidentūras
darba kārtībā palika šādi jautājumi: rezerves fonds krīzes situācijām lauksaimniecības
sektorā, references cenu pārskatīšana, tirdzniecības standarti, ražotāju organizāciju un
starpnozaru organizāciju noteikumu piemērošanas paplašināšana, ražotāju organizāciju,
ražotāju organizāciju asociāciju un starpnozaru organizāciju atzīšana, vīnogulāju stādīšanas
tiesības un cukura ražošanas kvotas.

Tiešie maksājumi 2012. gadā
Saskaņā ar tiešo maksājumu regulu, jaunajām dalībvalstīm ir iespēja līdz 2013.g. beigām
piemērot vienkāršotu pārejas shēmu pirms vienotā maksājuma ieviešanas, tādēļ 10 jaunajās
dalībvalstīs, tostarp Latvijā, vēl šobrīd tiek īstenota VPM, kas paredz, ka lauksaimnieki saņem
vienādu maksājumu par lauksaimniecībā izmantoto zemes hektāru, kas atbilst noteiktiem
nosacījumiem. Saskaņā ar Pievienošanās S līgumu ir paredzēta pakāpeniska S tiešo
maksājumu ieviešana, sasniedzot 100 % S finansējumu 2013.g. Līdz 2013.g. ieskaitot,
jaunajām dalībvalstīm ir iespēja paralēli veikt piemaksas PVTM veidā no valsts budžeta.
Ar 2012.g. ieviestas divas jaunas īpašā atbalsta shēmas: īpašais atbalsts cietes
kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un īpašais atbalsts lopbarības augu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu sēklu izmantošanu Latvijas
sējumos. 2012. g. par S tiešo maksājumu iesniegumiem par 2011. g. (vienotais platības
maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par pienu) kopumā izmaksāti
ap 82,9 miljonu latu. Savukārt par 2011. g. papildu valsts tiešā maksājuma (PVTM)
iesniegumiem 2012.g. tika izmaksāti 47,9 miljoni latu.
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Lai mazinātu finansiālās grūtības ar kurām lauksaimnieki saskārās piena sektorā, arī
2012. g. tiešo maksājumu shēmu ietvaros tika veikti avansa maksājumi - 50 % apmērā
vienotais platības maksājums un 70% apmērā atdalītie PVTM par laukaugu platībām,
atdalītie PVTM par platībām, atdalītie PVTM par liellopiem un atdalītie PVTM par nokautiem
vai eksportētiem liellopiem.
Lai novērstu ienākumu atbalsta samazināšanos 2013.g., kas skars Latvijas
lauksaimniekus pārtraucot (PVTM) izmaksu, sarunās ar K ir panākts, ka 2013.g. Latvijas
lauksaimnieki saņems pārejas posma valsts atbalstu. Pārejas posma valsts atbalsts tiks
piešķirts tām nozarēm, kuras saņēma PVTM uz identiskiem nosacījumiem.
Kopumā 2012.g. Latvijā tika īstenotas šādas S tiešo maksājumu atbalsta shēmas:






vienotais platību maksājums;
atsevišķais maksājums par cukuru;
īpašais atbalsts par pienu;
īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai;
īpašais atbalsts lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Latvijā 2012.g. tika īstenoti deviņi PVTM atbalsta veidi, tai skaitā divi PVTM atbalsta
veidi bija ar ražošanu saistīti (par zīdītājgovīm un par aitu mātēm), kas nozīmē, ka atbalsts
tika piešķirts par pārskata gadā ražošanā izmantotām, ražotām vai realizētām
lauksaimniecības produktu vienībām. Savukārt septiņi no PVTM atbalsta veidiem bija no
ražošanas atdalīti atbalsta veidi, t.sk. par laukaugu platībām.
Kopīgais piešķirtais finansējuma apjoms 2012.g. šādiem maksājumiem bija 136 milj.Ls
apmērā, t.sk. 87 milj.Ls par VPM un 42,8 milj.Ls par PVTM.
Tirgus kopīgās organizācijas atbalsts
„Skolas piena” programma
Sākot ar 2011.g. februāri ZM atjaunoja valsts līdzfinansējumu pasterizēta piena
piegādei pirmskolas un 1.-4.klases izglītojamiem „Skolas piena” programmas ietvaros,
tādējādi kopā ar S atbalstu dodot iespēju šai mērķauditorijai atkal saņemt glāzi piena (līdz
250 ml) bez maksas katru mācību dienu (budžeta ierobežojumu dēļ valsts līdzfinansējums
netika piešķirts 2009.g. un 2010.g.). Tas ļāva salīdzinoši īsā laikā daudzkārt palielināt
programmas apguves rādītājus, kas bija sarukuši gandrīz līdz minimumam iepriekšējos 2
gados, kad programmas ietvaros bija pieejams tikai ES atbalsts.
Savukārt, ar 2012./2013. mācību gadu valsts līdzfinansējuma mērķauditorija tika
paplašināta ar 5.-9.klases izglītojamiem, kas ļāva programmas rādītājus kāpināt vēl vairāk.
Tāpat arī 2012.g. tika atcelts minimālā iepakojuma tilpuma (250 ml) ierobežojums pienam,
par kura piegādi programmas ietvaros iespējams saņemt valsts līdzfinansējumu. Tas gan
neatceļ prasību ievērot maksimālo 250 ml daudzumu vienam izglītojamam dienā. Izglītības
iestādēm dalība programmā tika atvieglota, ļaujot veikt produktu uzskaiti faktiskajās
mērvienībās (t.i., kg, litri, ml, gab.), paredzot, ka pārrēķinu uz atbalsta aprēķinam
nepieciešamajām mērvienībām veic atbalsta pretendents.
„Skolas augļa” programma
2012./2013. mācību gads ir trešais mācību gads, kad Latvijā darbojas K programma
skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem jeb „Skolas augļa” programma.
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Tā kā Latvijas skolas un skolēnu vecāki izrādīja lielu interesi par šo programmu, un
dalībai pirmajā gadā pieteicās vairāk skolu nekā sākotnēji tika paredzēts, Latvija lūdza
iropas Komisiju palielināt Latvijai S līdzfinansējuma summu 2012./2013. mācību gadam.
Ņemot vērā K lēmumu, Latvijas „Skolas augļa” programmas budžets 2012./2013.mācību
gadam ir palielināts par 96,7 % (no 316 322 Ls līdz 619 105 Ls). Jāuzsver, ka Latvija ierindojas
to 6 dalībvalstu vidū, kuru līdzekļu apguve ir no 95% līdz 100%.
Programmā 2012./2013. mācību gadā piedalījās 754 skolas (salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu, skolu skaits ir audzis par 6,5 %). Produktus tām nodrošināja 131 atbalsta
pretendents.
Programmas ietvaros skolēni bez maksas saņēma 100 gramus svaigus augļus (ābolus,
bumbierus, lielogu dzērvenes), dārzeņu (kāpostus, kolrābjus, burkānus un kāļus) vai to asorti.
Lai veicinātu iespēju skolēniem piedāvāt dažādotu augļu un dārzeņu klāstu, kā arī to, lai
produkti bez papildus sagatavošanas uzreiz varētu tikt lietoti uzturā, „Skolas auglis”
2012./2013. mācību gadam ir noteiktas šādas atbalsta likmes par 100 gramiem augļu un
dārzeņu (turpmāk – produktu) porciju: par neiesaiņotiem produktiem - 0,09 Ls, par
iesaiņotiem produktiem un neiesaiņotiem produktu asorti - 0,11 Ls, savukārt par iesaiņotiem
produktu asorti - 0,12 Ls. Jāatzīmē, ka vispopulārākie produkti pēc izdales ir āboli un burkāni.
Papildus bezmaksas augļiem un dārzeņiem, skolēniem tika nodrošināti izglītojošie
pasākumi, kuru mērķis ir veicināt zināšanas par veselīgu uzturu, kā arī augļu un dārzeņu
veselīgo ietekmi uz veselību. Izglītojošos pasākumus nodrošinās skolas.
Augļu un dārzeņu ražotāju grupas un organizācijas
Latvijā 2012.g. kopumā darbojās atzītas 4 ražotāju grupas – viena dārzeņu un trīs
augļu un ogu, līdz ar to ražotāju grupās jau apvienojušies 40 profesionālie augļu un dārzeņu
ražotāji. Ražotāju grupas mērķis ir pārejas perioda laikā, kurš nav garāks par pieciem gadiem,
sasniegt ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijus. Augļu un dārzeņu ražotāju grupas
pamatdarbība ir saistīta ar biedru saražoto produktu koncentrāciju un to piedāvājumu tirgū.
2012.g. interesi par šo atbalsta shēmu izrādīja arī citi augļu, ogu un dārzeņu ražotāji.
Līdz ar to var apgalvot, ka interese par šāda veida sadarbības formu Latvijas ražotājiem ir un
pašreiz atzītās ražotāju grupas kalpo kā labs piemērs tam, kā apvienojoties var piesaistīt S
finansējumu ražošanas modernizācijai, kā arī nostiprināt savas pozīcijas ne tikai Latvijas, bet
arī citu ES dalībvalstu augļu un dārzeņu tirgos.
Augļu un dārzeņu ražotāju grupas saņem atbalstu administratīvo izdevumu segšanai
(75 % S finansējums un 25 % valsts budžeta līdzekļi), kura apmēru aprēķina pēc ražotāju
grupas realizētās produkcijas vērtības, kā arī atbalstu investīciju veikšanai ( S finansējums 50
% un valsts budžeta līdzekļi 25 % no ieguldījumu attiecināmajām izmaksām). Šajā atbalsta
shēmā augļu un dārzeņu ražotāju grupām 2012.g. kopumā bija izmaksāts atbalsts 10 milj.Ls
apmērā.
Savukārt 2012.g. sākumā ražotāju organizācijas atzīšanu saņēma viena no dārzeņu
ražotāju grupām. 2012.g. kopumā bija atzīta 1 ražotāju organizācija, kurā ir apvienojušies 11
profesionālie dārzeņu ražotāji. Ražotāju organizāciju mērķi ir nodrošināt, lai ražošanu
plānotu un pielāgotu pieprasījumam (īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā), koncentrētu
piedāvājumu un biedru saražoto produktu laišanu tirgū, kā arī optimizēt ražošanas izmaksas
un stabilizēt ražotāju cenas.
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Piena un piena produktu ražotāju un starpnozaru organizācijas
Pēc divus gadus ilgušām diskusijām 2012.g. stājās spēkā trīs tiesību akti (regulas),
ieviešot jaunus instrumentus piena nozarē, kuru mērķis ir stiprināt S piena nozares
konkurētspēju, veicināt nozares dalībnieku savstarpējo horizontālo un vertikālo sadarbību,
stiprināt piena ražotāju pozīcijas piena ķēdē un veicināt pievienotās vērtības taisnīgu pārdali
piena ķēdē:
1) svaigpiena ražotāji var apvienoties piena ražotāju organizācijās, kuras savu biedru vārdā
varēs risināt līgumslēgšanas sarunas ar piena savācējiem un pārstrādātājiem, tādējādi
stiprinot savas pozīcijas līgumslēgšanas sarunās. Dalībvalstij ir pienākums atzīt šādas
ražotāju organizācijas, ja tās izpilda noteiktas prasības, tai skaitā prasību par maksimālo
svaigpiena apjomu, par kādu šāda ražotāju organizācija savu biedru vārdā varēs risināt
līgumslēgšanas sarunas ar pārstrādātāju. Saskaņā ar nosacījumiem, šis svaigpiena apjoms
nedrīkstēs pārsniegt 3,5% no S kopējās piena ražošanas un 33% no tās dalībvalsts piena
ražošanas, kuras biedrus organizācija pārstāv un/vai 33% no tās dalībvalsts piena
ražošanas, ar kuras pārstrādātājiem/iepircējiem organizācija veic līgumslēgšanas. Tomēr
nacionālā konkurences uzraudzības iestāde varēs iejaukties līgumslēgšanas sarunās, tās
aizliedzot vai pieprasot pārskatīt svaigpiena apjomu, ja tiks saskatīts konkurences
apdraudējums;
2) svaigpiena ražotāji un pārstrādātāji un/vai mazumtirgotāji varēs apvienoties starpnozaru
organizācijās, tādējādi izveidojot noslēgtu piegādes ķēdi un veicinot vienādu attieksmi
un godīgu ienākumu pārdali visos iesaistītajos piegādes ķēdes posmos. Dalībvalsts varēs
lemt par to, vai atzīt šādas starpnozaru organizācijas;
3) dalībvalsts var noteikt, ka tās teritorijā ir obligāti rakstiski piena piegādes līgumi starp
piena ražotāju un pircēju (savācēju, pārstrādātāju).
Ir stājušies spēkā MK 2012.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 „Piena un piena produktu
ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība”, kas paredz nosacījumu
piena ražotāju organizāciju un piena starpnozaru organizāciju atzīšanas nosacījumus un šo
organizāciju darbības uzraudzības kārtību. Noteikumi paredz, ka minētās organizācijas un to
darbības uzraudzību Latvijā veic Lauku atbalsta dienests. 2012.g. LAD netika iesniegts
neviens pieteikumus piena ražotāju organizācijas vai piena starpnozaru organizācijas
atzīšanai, līdz ar to, arī, neviena šāda organizācija atzīta netika.
EK programma vistrūcīgākajām personām
K programmas vistrūcīgākajām personām mērķis ir sniegt atbalstu vistrūcīgākajām
personām, piegādājot tām intervencē iepirktus pārtikas produktus un to izstrādājumus,
jānorāda, ka programmas ietvaros izsniegtā pārtika ir papildus palīdzība trūcīgajām
personām un tās mērķis nav nodrošināt ar sabalansētu pārtiku trūcīgo personu mēneša
garumā. 2012.g. tika nolemts paplašināt pārtikas produktu klāstu, papildinot to ar gaļas
pārstrādes produktu. Saskaņā ar ZM datiem, 2012.g. par 14,65 % kopš 2010.g. palielinājies to
personu skaits, kas saņēmušas pārtikas produktu komplektus. Programmas īstenošanai
2012.g. EK no Lietuvas intervences krājumiem piešķīra 870,050 t vājpiena pulvera. 2012.g. 10
labdarības organizācijas izdalīja pārtikas produktus 437 piegāžu vietās, sniedzot atbalstu 158
482 vistrūcīgākajām personām. Finansējumu pārtikas pakām nodrošina iropas Savienības
budžeta ELGF līdzekļi, tomēr pievienotās vērtības nodokļa daļu programmas
līdzfinansējumam kopš 2009.g. nodrošina Latvijas valsts. 2012.g. no valsts budžeta tika
piešķirti 500 tūkstošus latu, kas atvēlēti makaronu iegādei. Eiropas Parlaments un Padome
nolēma, ka 2013.g. būs pēdējais programmas īstenošanas gads, kuru finansē no Kopējās
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lauksaimniecības politikas finanšu instrumentiem. Kopumā šajā programmā 2012.g.
izmantoti 4,4 milj.Ls, t.sk. 3,9 milj.Ls K finansējums.
ES lauksaimniecības produktu veicināšana
ES lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas pasākumu sistēma ir iespēja
profesionālajām lauksaimniecības un pārtikas nozaru vai starpnozaru organizācijām izstrādāt
un realizēt līdz pat trīs gadus ilgas programmas noteiktu lauksaimniecības produktu
popularizēšanai gan iekšējā S tirgū, gan ārpus S tirgus robežām, izmantojot S un valsts
līdzfinansējumu attiecīgi 50 % un 30 % apmērā. Četras programmas ir realizētas, no tām divu
realizācija noslēgusies 2012.g. nogalē (Latvijas augļkopju asociācijas programma „Augļi
veselībai” un Biedrības „Siera klubs” programma „Mārketinga komunikāciju programma
sieram un citiem piena produktiem”). Uz 2013.g. savu darbību turpina divas programmas
Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam
Latvijas lauku attīstības programma 2007.–2013.g. (turpmāk – LAP) izmaksātā kopējā
finansējuma apjoms 2012.g. ir 286, 9 milj.Ls ( t.sk.: 1.ass - 131,4 milj.Ls; 2.ass -74 ,4 milj.Ls;
3.ass - 53, 4 milj.Ls; 4.ass 7, 8 milj.Ls un Tehniskā palīdzība 9, 3 milj.Ls ).
2012.g. turpinājās LAP pasākumu ieviešana un tika nodrošināta projektu iesniegumu
pieņemšana 10 pasākumos. Pavisam 2012.gadā tika iesniegti 6 419 projekti par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 298,3 milj. UR, savukārt apstiprināti – 5 922 projekti par 336,8
milj. UR. Kopumā 2012.gadā izmaksātā publiskā finansējuma apjoms LAP ietvaros sasniedza
287 milj. EUR.
Kopš 2008.g. lauksaimniekiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties platību maksājumiem, kā
arī iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, izmantojot lektronisko pieteikšanās
sistēmu ( PS), kuras lietotāju skaits 2012.g. salīdzinot ar 2008.g. pieaudzis vairāk, kā desmit
reizes. To veicināja arī 2012.g. veiktā PS pilnveidošana, veicot vairākus jauninājumus un
uzlabojumus. PS ietvaros ir nodrošināta projektu elektroniska iesniegšana pasākumos
„Lauku saimniecību modernizācija” un „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, kuros
elektroniski tika iesniegti 130 projekti, maksājumu pieprasījumu un arī atskaišu elektroniska
iesniegšana 16 pasākumos.
Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros 2012.g. tika izsludināta viena
projektu iesniegumu pieņemšanas kārta tikai trijās no deviņām LAD re ionālajām
lauksaimniecības pārvaldēm (LAD RLP), kurās vēl bija pieejams sākotnēji pēc kvotu principa
sadalītā publiskā finansējuma atlikums. Atbalsta pretendentu iesniegto projektu publiskais
finansējums bija 253 % no šajā kārtā izsludinātā publiskā finansējuma, kas liecina par
atgūšanos no ekonomiskās krīzes un uzņēmēju spēju investēt uzņēmumu attīstībā,
neskatoties uz ekonomiskām problēmām. Tika iesniegti 549 projekti un apstiprināti 506
projekti. Lielākā daļa investīcijas veiktas jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas būvju
būvniecībā (aptuveni 52 %), savukārt ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika un iekārtas) iegādei
iztērēts mazāk par pusi no kopējā investīciju apjoma (aptuveni 48 %), kas liecina par
īstermiņa un ilgtermiņa investīciju sabalansētību. Lielākā daļa saimniecību, kas pieteikušās uz
atbalstu, darbojas graudkopības nozarē (aptuveni 36 %) un piena lopkopības nozarē
(aptuveni 28 %), daudz mazāk gaļas lopkopības nozarē (aptuveni 14 %), kā arī jaukta tipa
saimniecības (laukkopība un lopkopība) – aptuveni 17 %, kas liecina par graudkopības un
piena lopkopības joprojām dominējošo stāvokli Latvijas lauksaimniecībā.
Pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” ietvaros 2012.g. tika
izsludināta viena projektu iesniegumu pieņemšanas kārta trijās LAD RLP ar pieejamo publisko
finansējumu 2,9 milj. UR. Tika iesniegti 133 projekti ar publisko finansējumu 1 milj.EUR, kas
ir 33 % no kārtā pieejamā publiskā finansējuma. Izvērtējot iesniegtos projektus, tika secināts,
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ka to kvalitāte ir visai zema, līdz ar to tika atbalstīti tikai 85 projekti ar kopējo publisko
finansējumu 0,3 milj. UR. Par cik pasākuma divās pēdējās kārtās apstiprināto projektu
apjoms ir tikai aptuveni 20 % no šajās kārtās izsludinātā finansējuma apjoma, tika secināts,
ka ir pārāk maz pasākuma nosacījumiem atbilstošu saimniecību, kuras var pieteikties uz
atbalstu, lai būtu lietderīgi turpināt nākamo pieteikšanās kārtu izsludināšanu.
Pasākumā „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās,
kas nav kalnu teritorijas” 2012.gadā atbalstam pieteicās 41 848 lauksaimnieki, 1 063 323ha
lielā platībā. Pasākums ir nozīmīgs tieši ekonomiski „atpalikušāko” re ionu atbalstīšanā, jo
2/3 no kopējā atbalsta saņem salīdzinoši vājāk attīstītie re ioni – Latgale un Vidzeme. MLA
atbalstīto platību īpatsvars 2010., 2011., kā arī 2012.g. ir ~40% no lauku bloku kopējās
platības.
Pasākums „Agrovides maksājumi” ir viens no diviem lielākajiem 2.ass pasākumiem, kura
īstenošanai atvēlētais sabiedriskais finansējums ir 202, 45 milj.EUR, kas ir 14,6 % no LAP
kopējā un 38,7 % no 2.ass sabiedriskā finansējuma. 2012.g. LAP 2007-2013 pasākuma
Agrovide ietvaros jaunas saistības uzņemties nevarēja. Atbalsta pretendenti, kuriem jau bija
saistības, drīkstēja paplašināt savu saistību platību par 20 % no platības, par kuru bija
uzņemtas saistības pirmajā saistību gadā.
Pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 2012.g. izsludināja vienu (no
2008.g. jau 8.kārtu) projektu pieņemšanas kārtu ar kopējo publisko finansējumu 28,4
milj. UR, sadalot aktivitātēm, kas saistītas ar kurināmā ražošanu – 2,8 milj. UR, pārējām –
25,8 milj. U, lai lielāku atbalstu sniegtu jaunu mikrouzņēmumu izveidošanai un esošo
attīstībai. Tika iesniegti – 1545 projekti, no kuriem apstiprināti – 481 (par kopējo
attiecināmo izmaksu kopsummu 65 milj. UR). Populārākās nozares pasākuma ietvaros ir
kokapstrāde (galdniecības, gateri, mēbeļu ražošana), kurināmā ražošana, dažāda veida
būvniecība, biohumusa un citu mēslošanas līdzekļu ražošana, citu dzīvnieku audzēšana
(sliekas, gliemeži).
Pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 2012.g. notika 1 projektu
pieņemšanas kārta. Tika apstiprināti 120 iesniegumi ar kopējo attiecināmo izmaksu summu
10,6 milj. UR. Strauji tuvojoties programmēšanas perioda beigām Latvijas pašvaldības aktīvi
izmanto iespēju, lai varētu izmantot tām paredzēto finansējuma apmēru, pamatā ceļa
seguma rekonstrukcijai pašvaldībām piederošajos ceļos.
2012.g. turpinājās LAP 4.ass „L AD R pieejas īstenošana” atbalsta pasākumu ieviešana.
Atbalstu vietējās attīstības stratē ijas īstenošanai saņēma 40 vietējās rīcības grupas.
Pasākuma „Konkurētspējas veicināšana un lauku ekonomikas dažādošana vietējo
attīstības stratē iju īstenošanas teritorijā” turpinājās jaunu projektu pieņemšana un 2012.g.
vietējo rīcības grupu (VRG) izsludināja 69 projektu pieņemšanas kārtas. Izsludināja 2 projektu
pieņemšanas kārtas pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Izdarot
grozījumus LAP, 2012.g. tika veikti grozījumi arī nacionālajos normatīvajos aktos, piešķirot
VRG papildu publisko finansējumu vietējo projektu īstenošanai 6,9 milj. UR apmērā. Papildu
piešķirtais publiskais finansējums tika pārdalīts 27 VRG.
2012.g. pasākumā „Konkurētspējas veicināšana un lauku ekonomikas dažādošana vietējo
attīstības stratē iju īstenošanas teritorijā” apstiprināti 764 vietējām attīstības stratē ijām
atbilstoši projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 6,4 milj. UR un realizēti pilnībā
vai daļēji 1130 projekti par kopējo publisko finansējumu 4,8 milj.EUR.
2012.g. vērojama lielāka projektu iesniedzēju aktivitāte. Tomēr vietējo attīstības stratē iju
īstenošanai pieejamais publiskais finansējums bija daudz mazāks kā projektu iesniegumos
pieprasītais, līdz ar to liela daļa vietējai attīstībai nozīmīgi projekti tika noraidīti finansējuma
trūkuma dēļ.
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2012.g. bija vērojams progress pasākuma Konkurētspējas veicināšana aktivitāšu
īstenošanā, kur atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst pasākuma „Lauku saimniecību
modernizācija” un pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”
atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī maza apjoma investīcijām lauksaimniecības
produktu ražošanai un pārstrādei (mājražotājiem).
2012.g. tika vērtēti pirmie L AD R pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
iesniegtie projekti, jo Starpvalstu sadarbības pasākums Latvijā tika uzsākts tikai 2011.gada
otrajā pusē, t.i., programmēšanas perioda otrajā pusē. Tika iesniegti 36 projekti, apstiprināti
16 projekti ar publisko finansējumu 1,9 milj. UR apmērā. Atsaukti ir 8 projekti un to
atsaukšanas galvenie iemesli ir ārvalstu partneru attiekšanās turpināt projekta īstenošanu, kā
arī Latvijas VRG attiekšanās turpināt īstenot projektu.
2012.gada 26.jūnijā tika apstiprinātas S Baltijas jūras re iona stratē ijas (turpmākstratē ija) prioritātes, mērķi un rādītāji, kas deva stratē ijai precīzāku un konkrētāku
darbības virzienu. Stratē ijai tika izvirzīti trīs pamatmērķi (glābt jūru; apvienot re ionu; celt
labklājību). Stratē ijas īstenošanai atsevišķi finanšu resursi nav pieejami, tomēr pasākumu
līmenī tie ir pieejami no Re ionālās politikas un citiem S fondiem. LAP palīdz sasniegt divus
no šiem mērķiem – glābt jūru un celt labklājību.
Vairāk kā gada garumā ZM ir savlaicīgi veikusi sarunas ar lauksaimnieku
organizācijām un citām nevalstiskām organizācijām par LAP 2014 – 2020.g. projektu.
Pamatojoties uz dažādo pušu viedokļiem un situācijas analīzi, kuru kopš 2011.g. veikusi ZM,
Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
saistībā ar Valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīklu, ir identificēti šādi galvenie virzieni
kontekstā ar LAP 2014-2020.g.:






lielāks uzsvars uz mazo un vidējo saimniecību attīstību;
ieguldījumi un investīcijas virzītas, lai palielinātu ekonomiski aktīvo un uz
tirgu orientēto saimniecību skaitu;
veicināt kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un pārtikas ķēdes
ietvaros;
zinātņu atziņu veicināšana uzņēmējdarbībā;
nodrošināt, ka neizmantotās lauksaimniecības zemes tiek atgrieztas
lauksaimniecības apritē.

Valsts lauku tīkls
VLT sekretariāta pienākumus pilda LLKC, ar kuru ZM ik gadu slēdz līgumus. VLT mērķis ir
sekmēt lauku attīstībā iesaistītu organizāciju un pārvaldes iestāžu aktīvu līdzdalību LAP,
līdzdarbojoties programmas ieviešanā, tādējādi veidojot vidi koordinētām darbībām lauku
attīstības politikas īstenošanā un nākotnes plānošanā. LAP sekmīgai īstenošanai
nepieciešams sniegt iespējami vairāk informācijas un nodrošināt pieredzes apmaiņu, lai
informētu sabiedrību, potenciālos atbalsta pretendentus, kādā veidā efektīvāk izmantot
pieejamos līdzekļus. 2012.g. VLT ietvaros notikuši lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas
pārstrādes nozarē nodarbināto un nozaru darbībā iesaistīto personu informējoši un
izglītojoši pasākumi. Īstenoti 598 informatīvi un izglītojoši semināri, kuros kopumā piedalījies
15 341 dalībnieks. Visvairāk apmeklēti semināri par tēmām, kas saistītas ar nodokļu politikas
izmaiņām, nozaru aktualitātēm, mežsaimniecību, lauksaimniecības produkciju ražojošo
saimniecību konkurētspējas palielināšanu, lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības
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radīšanu, kooperatīvu darbības attīstīšanu, kā arī par ganāmpulka produktivitātes
paaugstināšanas jautājumiem. Vēl VLT darbības 2012.g. kontekstā ir minamas šādas
aktivitātes, kas ir tikai dažas no daudzajām šajā gadā:






notika darbs ar 590 klientiem, no kuriem liela daļa (76% jeb 447 klienti) sākotnēji
bija privātpersonas, kuras plānoja uzsākt savu saimniecisko darbību, bet lielākā
daļa no šīm privātpersonām jau ar konsultantu palīdzību ir izvēlējušās sev
izdevīgāko un ērtāko saimnieciskās darbības formu un nodibinājuši savus
uzņēmumus.
Sagatavoti un LAD iesniegti 65 projektu pieteikumi.
Aktivitātē „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” gada
laikā noorganizēti 437 informatīvie semināri, kurus apmeklējuši 11 084 klausītāji,
kā arī īstenots 161 izglītojošs seminārs, kuros piedalījās 4 257 klausītāji.
Aktivitātē „Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un
uzņēmumiem” gada laikā tika noorganizēti 323 kvalifikācijas celšanas pasākumi,
kurus apmeklēja 3 874 klausītāji.

Zivsaimniecība
2012. g. turpinājās iropas Zivsaimniecības fonda ( ZF) finansējuma piesaiste
zivsaimniecības nozares attīstībai. No 2008. g., kad tika sākta ZF pasākumu ieviešana, līdz
2012. g. beigām bija apstiprināti 1488 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu
104,0 miljoni latu apmērā, kas ir 89 procenti no kopējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā
pieejamā publiskā finansējuma, t. i., 117,1 miljoniem latu, bet apmaksāti projekti ar publisko
finansējumu 69,9 miljoni latu apmērā. No tiem 2012. g. tika apstiprināti 343 projektu
iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 14,3 miljoni latu apmērā, bet apmaksāti projekti
ar publisko finansējumu 23 miljoni latu apmērā.
2012. gada 22. oktobrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmē tika panākta vienošanās par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 2013.g. Atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem, kad dalībvalstis par zvejas iespējām ar iropas Komisiju runāja
individuāli, 2012.g. sarunas notika cieši sadarbojoties Baltijas jūras re ionālās sadarbības
platformas BALTFISH iesaistītajām valstīm- un iesniedzot vienotu nostāju par zvejas iespējām
nākamajam gadam. Rezultātā pieņemtais lēmums bija, ka reņ u nozvejas kvotas Rīgas jūras
līcī 2013.g. atstāts iepriekšējā apmērā (sākotnēji K vēlējās tās samazinājumu par 10
procentiem). Brētliņu nozvejas kvotas Baltijas jūrā palielinājums 2013.g. ir 11%, kā to jau
sākotnēji piedāvāja EK, tāpat arī reņ u nozvejas kvotai Baltijas jūras centrālajā daļā 2013.g. ir
palielinājums par 15 procentiem (sākotnēji K vēlējās palielinājumu par 9%). Lašu nozvejas
kvota Baltijas jūrā 2013.g. ir samazināta par 11 procentiem, kā jau sākotnēji to ierosināja K,
un mencu zvejas iespējas Baltijas jūras Austrumu daļā 2013.g. samazinātas par 9 %, bet
Baltijas jūras Rietumu daļā – par 5,9 %.
2. tabula.
2013. gada Latvijas kopējā nozvejas kvota Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
Pieaugums/
Zivju suga
2012.
2013.
samazinājums, %
Brētliņa
31 160 t
34 583 t
+11
Reņ e Baltijas jūrā
2174
2500 t
+15
Reņ e Rīgas jūras līcī
16 456 t
16 456 t
0
Menca, Baltijas jūras
5795 t
5259 t
-9
Austrumu daļā
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Menca, Baltijas jūras
Rietumu daļā
Lasis

769 t

724 t

-5,9

16 153 gab.

14 335 gab.

-11

Attiecībā uz zvejas iespējām trešo valstu ūdeņos 2012.g. novembrī atsākās sarunas par
jaunu protokolu S un Marokas Karalistes nolīgumam zivsaimniecības jomā, taču to progress
ir lēns.
Savukārt Mauritānijas ūdeņos sakarā ar pilnībā apgūtām S flotei piešķirtajām zvejas
iespējām, tika apturēta S flotes, tai skaitā, Latvijas zvejas ku u darbība. Tā rezultātā gandrīz
visi iepriekš S - Mauritānijas zivsaimniecības līguma ietvaros zvejojošie Latvijas karoga ku i
nomainīja karogu uz trešo valstu karogiem. Situāciju neuzlaboja arī 2012.g. rudenī noslēgtais
provizoriski piemērojamais Protokols par zveju Mauritānijas Islāma Republikas jurisdikcijā
esošajos ūdeņos, jo piedāvātie tehniskie nosacījumi nenodrošināja flotes dzīvotspēju. Savus
iebildumus par atsevišķiem neizdevīgajiem Protokola noteikumiem Latvija jau vairākas reizes
ir paudusi dažādās sanāksmēs, tomēr 2012.g. redzams progress panākts netika.
Tāpat 2012.g. turpinājās 2011.g. iesāktās Kopējās zivsaimniecības reformas (KZP)
regulu paketes izskatīšana un jūnijā tika panākta S Padomes kopējā vienošanās gan par KZP
reformas regulu, gan arī par Kopējā tirgus organizācijas reformas regulu. Rudenī abas regulas
uzsāka skatīt iropas Parlaments, un to izskatīšana, kā arī trialogs ievilkās arī 2013. g.
2012. g. rudenī S Padome apsprieda arī iropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda
( JZF) regulu, kas ir daļa no KZP reformas paketes. Oktobrī tika panākta daļēja kopējā
vienošanās, bet diskusijas par JZF regulas projektu turpinās arī 2013. g.
Aprīļa mēnesī Latvijā viesojās S jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija
Damanaki, lai iepazītos ar situāciju zivsaimniecībā un pārrunātu ar L. Straujumu Latvijai
svarīgākos jautājumus par S Kopējās zivsaimniecības politikas reformu un turpmāko
atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem no iropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
Valsts budžeta dotācijas apakšprogrammas Zivju fonds ietvaros 2011.g. sniegts atbalsts zivju
atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un tādu zinātnisko pētījumu
finansēšanai, kas saistīti ar zivju resursu izpēti, kā arī piesārņojuma un saimnieciskās darbības
ietekmes uz zivju resursiem izpēti. Zivju fonda sešās padomes sēdēs 2012.g. tika izskatīti 102
iesniegtie projektu finansējuma pieteikumi ar kopējo pieprasītā finansējuma summu 413,32
tūkst. Ls, no kuriem pilnā vai daļējā apmērā Zivju fonda padome atbalstīja 73 projektus, kuru
īstenošanai piešķīra finanšu līdzekļus par kopējo summu 200 636 Ls. Lielākā finansējuma daļa
2012.g, tika piešķirta Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes un
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (34,5 %). Nedaudz mazāk līdzekļu
piešķirti zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā (34 %) un sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību (24 %).Zivju resursu
pavairošanas un atražošanas pasākuma ietvaros projektu iesniedzēji nespēja realizēt trīs
Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus.
Zivju resursu atražošanas turpmākās attīstības stratē ija un turpmākajiem 6 gadiem
noteiktie jauni ilgtspējīgas politikas mērķi, principi un rīcības virzieni, ietverti Zivju resursu
mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēs 2011.–2016.gadam.
Pamatnostādņu īstenošana turpināta arī 2012.g., pildot Zivju resursu mākslīgās atražošanas
rīcības plānu 2011.-2013.g.
Nodrošinot minētā plāna izpildi 2012.g., saskaņā ar ZM un BIOR noslēgto līgumu
Gaujas, Ventas un mazo upju baseinos tika ielaisti 7,2 milj.gab. zivju kāpuru, mazuļu un
smoltu, izlietojot tam iedalīto finansējumu Ls 349 631 apmērā. Publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras papildināšanai no Zivju fonda līdzekļiem tika piešķirts finansējums
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attiecīgiem projektiem Ls 67 982 apmērā un publiskajās ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā tika ielaisti 1,5 milj.
gab. zivju un vēžu mazuļu. Savukārt Daugavas baseina zivju resursu pavairošanai to
zaudējumu kompensācijai, balstoties uz A/S „Latvenergo” un institūta BIOR noslēgto līgumu,
tika nodrošināts finansējums Ls 607 000 un Daugavas baseinā kopumā ielaisti 9,9 milj. gab.
zivju kāpuru, mazuļu un smoltu.
No institūta BIOR valsts zivju audzētavām 2012.g. tika nodrošināta aptuveni 90 %
plānā paredzētā zivju mazuļu apjoma izlaišana dabiskajās ūdenstilpēs, bet privāto zivju
audzētavu ieguldījums zivju resursu papildināšanā veidoja vēl ap 10 % no kopējā dabiskajos
ūdeņos ielaistā zivju mazuļu apjoma.
2012. g. pirmo reizi ZM nodeva Burtnieku ezeru pašvaldības valdījumā. 3. janvārī valdība
apstiprināja ZM izstrādāto MK rīkojuma projektu „Par Burtnieku ezera un zem tā esošās
zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības valdījumā”, tādi nodrošinot labāku ezera
pārvaldību un nosakot atbildīgo par ezera stāvokli. Tā kā līdz šim ezers nebija Burtnieku
novada pašvaldības valdījumā, tas pašvaldībai būtiski kavēja ezera apsaimniekošanas
plānošanu, kā arī vides aizsardzības, biolo iskās daudzveidības saglabāšanas un
infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu. 2012.g. ZM nodrošināja pārraudzību:
 par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2011.-2013.g.
īstenošanu;
 zivju resursu un to stāvokļa izpēti dabiskajos jūras un iekšējos ūdeņos un
 zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošanu.
Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2011.-2013.g.
īstenošanu 2012.g., zivju un vēžu resursu izpēti jūras un iekšējos ūdeņos, kā arī zivju resursu
atražošanas pasākumus nodrošināja BIOR saskaņā ar ZM noslēgtajiem līgumiem.
Pārtika
Ņemot vērā pārtērētāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem vietējiem pārtikas produktiem
un pārtikas ražotāju ieinteresētību un spēju ražot pārtikas produktus ar augstu pievienoto
vērtību, ZM 2012.g. izstrādāja grozījumus normatīvajos aktos, lai vienkāršotu nacionālajai
pārtikas kvalitātes shēmai kontroles un uzraudzības kārtību. Nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmā iesaistīto ražotāju kontroles un uzraudzības funkcijas sākot ar 2013.gada 2.janvāri
pilda Pārtikas un veterinārais dienests. Lai uzņēmēji varētu sertificēt plašāku produktu
klāstu, 2012.g. ir izstrādātas arī prasības jaunām produktu grupām (zivīm un zivju
produktiem).
Lai nodrošinātu ražotāju iesaistīšanos Latvijā mazāk zināmās ES pārtikas kvalitātes
shēmās - garantēto tradicionālo īpatnību, aizsargātu eogrāfiskās izcelsmes norāžu un
cilmes vietas nosaukumu shēmās - 2012.gada 11.oktobrī EKi tika nosūtīts pieteikums par
produkta „Salināta rudzu rupjmaize” iekļaušanu lauksaimniecības un pārtikas produktu
Garantēto tradicionālo īpatnību re istrā. 2011.g. decembrī tika uzsākta produkta
„Sklandrausis” re istrācijas procedūra Garantēto tradicionālo īpatnību re istrā, un 2012.gada
15.novembrī „Sklandrauša” pieteikums tika publicēts S Oficiālajā Vēstnesī.
Lai vecinātu bišu veselības izpēti, tika uzsākta EK līdzfinansēta bišu veselības
uzraudzības programma, kuras laikā tika veikta bišu saimju klīniskā novērtēšana, paraugu
ņemšana un to laboratoriskā izmeklēšana.
2012.g. govju īpašniekiem vai turētājiem tiek noteikta kārtība, kā var saglabāt no
govju brucelozes oficiāli brīvas novietnes statusu un kā jārīkojas brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumu laikā, tāpat, kādā kārtībā valsts iesaistās ar finansiālu palīdzību,
sedzot govju brucelozes apkarošanas pasākumu izmaksas (par paraugu ņemšanu, brucelozes
laboratorisko diagnostiku, dezinfekciju), ja ir aizdomas par dzīvnieka inficēšanos vai
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
22 (90)

saslimšanu ar brucelozi vai tiek apstiprināta brucelozes diagnoze un, ja dzīvnieku īpašnieks
vai turētājs iepriekš ir veicis govju brucelozes profilakses pasākumus.
2012.g. tika ierobežota trihinelozes izplatība Latgales re ionā, veicot pastiprinātu
trihinelozes uzraudzību un ierobežošanas pasākumus.
2012.g. tika uzsākta dzīvnieku veselības datu bāzes izveidošana, kas nodrošinās
novietņu statusa un dzīvnieku veselības statusa re istrēšanu, kā arī valsts uzraudzībā esošu
infekcijas slimību re istrēšanu un ziņošanu Pārtikas un veterinārajam dienestam, pievienojot
informāciju par laboratorisko izmeklējumu rezultātiem no BIOR, tādejādi veicinot dzīvnieku
un sabiedrības veselības aizsardzību.
Nodrošinot sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības augstu aizsardzības līmeni,
noteikts, ka aptiekā dzīvnieku īpašniekiem sniegt konsultācijas un izsniegt veterinārās zāles ir
tiesīgas personas, kas pārzina dzīvnieku veselības un veterināro zāļu jomu un ir saņēmušas
sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai.
Lai nepieļautu, ka dzīvnieku barošanā tiek izmantots organiskais mēslojums un
augsnes ielabotāji, kas sastāv vai ir ražoti no gaļas–kaulu miltiem vai no pārstrādātām
dzīvnieku olbaltumvielām, ir noteiktas prasības šāda organiskā mēslojuma un augsnes
ielabotāju ražošanai, laišanai tirgū un izmantošanai.
Sniedzot valsts atbalstu dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un
likvidēšanai, uzsākām veidot ES likumdošanas prasībām atbilstošu sistēmu, kura nodrošina,
ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus savāc, transportē un identificē bez liekas kavēšanās.
2012.g. nogalē uzsākām dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas,
transportēšanas, identifikācijas un likvidēšanas sistēmas pilnveidošanu, paredzot valsts
atbalstu kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei.
ZM sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmu un Pasaules
vides fondu globālā projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses
veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos”
ietvaros izstrādāja „Labas prakses rokasgrāmatu rīcībai ar atkritumiem veterinārmedicīniskās
aprūpes prakses darba vietās”.
Jaunizveidotās konsultatīvās un koordinējošās institūcijas – Pārtikas nozares
padomes, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji gan no valsts pārvaldes institūcijām, gan no
lauksaimniecības, pārtikas un veselības nozares sabiedriskajām organizācijām, ietvaros
koordinēti ar pārtikas nozari saistīti jautājumi un nodrošināta pārtikas nozarei būtisku
problēmu risināšana. 2012.g. tika sasauktas 3 Pārtikas nozares padomes sēdes, lai
apspriestu aktualitātes un problēmas pārtikas nozarē un diskutētu par to iespējamajiem
risinājumiem, kā arī nozares tālāko attīstību.
Jaunizveidotās konsultatīvās un koordinējošās institūcijas – Pārtikas nozares
padomes, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji gan no valsts pārvaldes institūcijām, gan no
lauksaimniecības, pārtikas un veselības nozares sabiedriskajām organizācijām, ietvaros
koordinēti ar pārtikas nozari saistīti jautājumi un nodrošināta pārtikas nozarei būtisku
problēmu risināšana. 2012.g. tika sasauktas 3 Pārtikas nozares padomes sēdes, lai
apspriestu aktualitātes un problēmas pārtikas nozarē un diskutētu par to iespējamajiem
risinājumiem, kā arī nozares tālāko attīstību.
Turpināts darbs pie Pārtikas tirdzniecības likumprojekta izstrādes, saskaņojot to ar
pārtikas ražotājiem un sniedzot atzinumus konomikas ministrijai.
Pilnveidoti atbalsta saņemšanas nosacījumi Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros, kā arī uzlabota
lauksaimniecības produktu informatīvo un veicināšanas programmu izvērtēšanas kārtība S
līdzfinansēto lauksaimniecības produktu informatīvo un veicināšanas pasākumu ietvaros.
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2012.g. ZM turpināja aktīvi iesaistīties publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā
pārtikas jomā, lai palielinātu vietējās produkcijas tirgus daļu valsts un pašvaldību publiskajos
pārtikas iepirkumos. Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un nozaru organizācijām ir
izstrādāti ieteikumi pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veicējiem, kuri
satur priekšlikumus iepirkumu dokumentācijas izstrādei, lai arī vietējie ražotāji, tostarp mazie
un vidējie, varētu startēt iepirkumu konkursos un nodrošināt savas produkcijas regulāras
piegādes atbilstoši pasūtītāju vajadzībām. Ieteikumi ir ievietoti Iepirkuma uzraudzības biroja
mājas lapā (http://www.iub.gov.lv/node/226), kā arī nosūtīti visām pašvaldībām. Paralēli ZM
2012.g. nogalē vērsās visās pašvaldībās un nozaru ministrijās ar aicinājumu iestāžu
vajadzībām izvēlēties Latvijā ražotus pārtikas produktus. Savukārt, lai veicinātu lielāku
Latvijas ražotāju pārstāvniecību lektroniskajā iepirkumu sistēmā, 2012.g. ZM kopīgi ar Valsts
re ionālās attīstības a entūru veica vairākas aktivitātes lai iesaistītu arvien vairāk Latvijas
pārtikas produktu ražotājus pārtikas kataloga sortimenta veidošanā.
Lai veicinātu Latvijas izcelsmes produktu noieta iespējas, ZM, piesaistot pārtikas
ražotājus, iesaistījās Veselības ministrijas izstrādātā MK noteikumu projekta par uztura
normām bērnudārzniekiem, skolēniem, sociālās aprūpes iestāžu klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem apspriešanā, rosinot tajā paredzēt nosacījumu, ka pārtikas iepirkumos
atsevišķu sabiedrības grupu uzturā ir jāizvēlas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
(turpmāk – NPKS) jeb „Zaļās karotītes” un biolo iskās lauksaimniecības shēmas prasībām
atbilstoši produkti. Saskaņā ar 2012.gada 13.martā apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.172
par uztura normām šāda prasība ir piemērojama ar 2012.gada 1.jūniju.
ZM turpināja strādāt, lai attīstītu pārtikas kvalitātes shēmas. Ražotājiem ir iespējams
piedalīties nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai kādā no S pārtikas kvalitātes shēmām:
1. Biolo iskās lauksaimniecības shēmā;
2. Aizsargātu eogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmā;
3. Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu shēmā;
4. Garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.
NPKS produkti aptver plašu labi atpazīstamu pārtikas produktu klāstu, kurš aizvien turpina
pieaugt. 2012.g. aprīlī sabiedrības aptaujas rezultātā tika iesniegtas 56 sociālo partneru
aizpildītas anketas. 71% aptaujas dalībnieku minēja nepieciešamību izdarīt izmaiņas shēmas
administrēšanas nosacījumos – nodot kontroles un sertifikācijas funkcijas PVD, optimizējot
izmaksas un kontroļu biežumu, kā arī izstrādāt prasības jaunām produktu grupām, ko arī ZM
īstenoja. 2012.g. beigās NPKS ir iesaistījušies 311 dalībnieki, tai skaitā 51 pārstrādes
uzņēmums, aptverot kopā 166 sertificētus produktus. ZM 2012.g. ir izstrādājusi kvalitātes
prasības jaunām produktu grupām, tādējādi nodrošinot ražotājiem iespēju sertificēt jaunus
produktus atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Lai veicinātu kvalitatīvu
vietējo pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produktu
nonākšanu mazumtirdzniecībā, 2012.g. tika piešķirts valsts atbalsts 224 nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas dalībniekiem kopsummā 96 000 lati.
Latvijā veiksmīgi darbojas arī biolo iskās lauksaimniecības shēma. Lai veicinātu biolo isko
produktu nonākšanu mazumtirdzniecībā, 2012.g. tika paredzēta valsts subsīdiju programma
“Atbalsts biolo iskās lauksaimniecības shēmai”, kuru izmantoja 595 shēmas dalībnieki –
kopsummā 307 000 latu.

Meža nozare
2012.g. noritēja apjomīgs darbs pie MK noteikumu projektu izstrādes, pamatojoties
uz 2011.g. Saeimā pieņemto likumu „Grozījumus Meža likumā”. Sadarbībā ar meža nozari
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
24 (90)

pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, tostarp dabas aizsardzības jomu pārstāvošajām
institūcijām, tika izstrādāti jauni normatīvie akti meža apsaimniekošanā, kas vienkāršos valsts
sniegto pakalpojumu procedūras, to izmaksas, vienlaicīgi paaugstinot pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, tostarp precizētas dabas aizsardzības prasības, kā arī lai noteiktu
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un palielinātu oglekļa dioksīda piesaisti Latvijas saistību
izpildē klimata pārmaiņu samazināšanai.
2012.g., pateicoties spējai visiem meža nozares pārstāvjiem kopīgi risināt aktuālos
jautājumus, nozare veiksmīgi konkurējusi globālajos tirgos. Meža nozares produkcijas
eksports sasniedzis vēsturiski savu augstāko vērtību - 1,2 miljardus latu, kas ir par 4% vairāk
nekā 2011.g. un par 14% pārsniedzis pirmskrīzes posma eksporta vērtību. ksporta
pieaugumu 2012.g. ir nodrošinājis Latvijā pārstrādātu kokmateriālu eksports - pieaudzis ir
gan zā materiālu, gan plātņu, gan mēbeļu u.c. izstrādājumu eksports.
Mazu un vidēju meža īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana iespējama,
attīstot kopīgu īpašumu apsaimniekošanu. Meža īpašnieku kooperācija ir viens no
atpazīstamākajiem risinājumiem atbildīgai un ražīgai privāto mežu apsaimniekošanai iropā
un arī pasaulē. 2012.g. izdarīti grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā, dodot iespēju meža
īpašnieku kooperatīvu veidošanai. Turpinājās darbs klimata politikas izstrādē ES un globālajā
līmenī. Pēc tam, kad globālajā līmenī tika panākta starptautiskā vienošanās par Zemes
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk - LULUCF) sektora
siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes uzskaites noteikumiem un metodiku Kioto
protokola 2.saistību periodam (2013.-2020.gads), 2012.g. šos noteikumus apsprieda ES
darba grupās un vēlāk - iropas Parlamentā.
2012.gada 15.martā EK publiskoja lēmuma projektu - priekšlikumu iropas
Parlamenta un Padomes Lēmumam „Par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību”. Lēmuma mērķis - ieviest ES
līmenī siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites, monitoringa un ziņošanas
noteikumus LULUCF sektorā un izstrādāt īpaši šim nolūkam paredzētu tiesisko regulējumu.
2012.g. nogalē, pēc vairākiem trialogiem, vienošanās tika panākta un ar 2013. gada 21.maiju
lēmums stājās spēkā 1 Latvijai jautājums par meža un lauksaimniecības nozares radītās CO2
piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (turpmāk-SEG) emisiju uzskaiti klimata politikas kontekstā
ir aktuāls, jo meža nozarei ir liela ietekme gan Latvijas ekonomikā (2010.g. 4,7% no IKP), gan
kopējā S G emisiju un piesaistes bilancē (meža nozares CO2 piesaistes apjoms ir lielāks par
valsts kopējo S G emisiju apjomu).
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts pārvalde" ietvaros ZM
īstenoja projektu „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveide LULUCF jomā:
ilgtspējīgi mežsaimniecības un lauksaimniecības pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai”
(09.2012.-03.2013). Projekta ietvaros notika 3 semināri (Rīgā, Stokholmā un Helsinkos),
piedaloties Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Somijai un Zviedrijai – meža un lauksaimniecības
ekspertiem, kas strādā ar lauksaimniecības, klimata un zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) sektora jautājumiem. Projekta mērķis izveidot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīklu, stiprinot sadarbību ar konkrētās
jomas ekspertiem, dalīties zināšanās un pārņemt labās prakses piemērus. Latvijas ekspertiem
dalība seminārā sniedza iespēju iepazīties ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzi meža
apsaimniekošanā, katrā valstī izmantotajām SEG emisiju aprēķinu metodikām, kā arī ar meža

1

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 529/2013/ES par uzskaites noteikumiem attiecībā uz
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes
izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, un par informāciju par rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0080:0097:LV:PDF
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un lauksaimniecības nozari saistīto klimata politiku. Galvenais projekta iegums ir iespēja
stiprināt sadarbību ekspertu līmenī un izveidot ilgtermiņa sadarbību ar kaimiņvalstīm.
Kopš 2012.gada 1.janvāra Valsts meža dienests (VMD) ieviesa jaunu darba organizācijas
formu komunikācijā ar meža īpašniekiem, lēmumu pieņemšanu uzticot mežziņiem, kas
vislabāk pārzina situāciju, kā arī uzlaboja VMD materiāltehnisko nodrošinājumu.
2012.g. sabiedrība informāciju par nozari varēja gūt izstādē „Iepazīsties-Koks!”, kur vienuviet
parādīts viss mežsaimniecības cikls. Meža nozares valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji
aicināja Saeimas, ministriju, banku un ar meža nozari saistīto nozaru pārstāvjus izstādes
„Iepazīsties-Koks!” norises vietā uz diskusiju, pieaicinot starptautiskus lektorus, par meža
nozares attīstības iespējām Latvijā un iropā.

Lauksaimniecības zemju izmantošana
VPM 2012.g. deklarēta 1 626 442 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība
(1.4.tabula), jeb 75,7 % no Lauku bloku platības (2 147 206 ha uz 20.03.2010.). Atbalstam
deklarētās kultūraugu platības (3.tabula) 2012.gadā ietvēra 691 431 ha, jeb 42,5 % no
vienotam platības maksājumam deklarētās platības.
3.tabula
Atbalstam deklarētās kultūraugu platības
Platības
Kultūra
(ha)
(%)
Ziemas kvieši
Vasaras kvieši
Vasaras mieži
Vasaras rapsis
Auzas
Ziemas rapsis
Rudzi
Kartupeļi
Tritikāle
Griķi
Ziemas mieži
Kopā:

255 061
96 300
84 162
53 503
61 667
63 529
37 138
12 324
13 235
11 791
2 721
691 431

36,9
13,9
12,2
7,7
8,9
9,2
5,4
1,8
1,9
1,7
0,4
100%

Avots: LAD
LAD 2012.g. vizuāli apsekoja lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, kuru platība ir
lielāka par vienu hektāru. Apsekojuma rezultātā tika noteiktas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības, kas netiek uzturētas labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Apsekojuma
rezultātā konstatēts, ka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības 2012.g.
bija 310 805 ha, jeb 13,4 % no visas apsekotās 2 326 558 ha lauksaimniecībā izmantojamās
zemes.
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4.tabula

Kopā LIZ
ha
2 326 558
Avots: LAD

LIZ apsekošanas rezultāti 2012.gadā, ha
Kopts LIZ
Neapstrādātā LIZ
ha
%
ha
%
2 015 753
86,7
310 805
13,3

Meliorācija
Veikta Krēslītes poldera sūkņu stacijas un aizsargdambja 3,3 km garumā renovācija,
sūkņu stacijā uzstādīti 3 jauni sūkņi. Renovēts Rumbas poldera aizsargdambis 2,9 km
garumā.
Ir apgūti vai atrodas sagatavoto projektu izpildes stadijā LFLA Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.g. pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” atvēlētie līdzekļi valsts meliorācijas sistēmu un
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu renovācijai vai rekonstrukcijai. 2012.g. programmas
īstenošanai rasti papildus līdzekļi, kas ļaus realizēt vēl vairākus valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu renovācijas projektus.
Īstenojot valsts dele ēto meliorācijas kadastra uzturēšanas, valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas funkciju, kas
uzticēta valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”, 2012.g. ir veikti valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatāciju un uzturēšanas
darbi 436 km garumā, veikta meliorācijas kadastra telpisko datu digitalizācija 250 000 tkst.
ha apmērā, aptvertās informācijas īpatsvars pret visu nepieciešamo sastāda 45%,
nodrošināta 32 polderu sūkņu staciju darbināšana, kā arī veikti 32 polderu aizsargdambju
uzturēšanas darbi par kopējo garumu 70 km apmērā.
2012.g. ir pabeigta 10 melioratīvās hidrometrijas posteņu darbības atjaunošana, ir
uzstādītas OTT eco Log iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu,
datu pārraidi uz VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” datu sistēmu,
ūdenslīmeņu līknes tiek publicētas ZMNĪ mājas lapā www.zmni.lv un ir publiski pieejamas.
Veikti sagatavošanas darbi, lai sagatavotu iropas Re ionālās attīstības fonda
projektu „Lubānas ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pieguļošo
teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja
rekonstrukcija”.
Administratīvā sloga mazināšana
Tika samazināts administratīvais slogs lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un
turētājiem, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku organizācijām un komersantiem, kā arī
uzlabotas Lauksaimniecības datu centra veicamās funkcijas:
 izveidota Lauksaimniecības datu centra elektroniskās paziņošanas sistēma kas dot
iespēju elektroniskā veidā aizpildīt nepieciešamās veidlapas attiecībā uz dzīvnieku
apzīmēšanu, ganāmpulku un novietņu re istrēšanu, kā arī citas informācijas
sniegšanu.
 izstrādāti
papildus risinājumi piena kvotu sistēmas pilnveidošanai un
administrēšanai;
 paredzēta iespēja iesniegumu izcelsmes sertifikāta saņemšanai iesniegt ne tikai
papīra, bet arī elektroniskā formā, kā arī izcelsmes sertifikātu sagatavot gan papīra,
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gan elektroniska dokumenta formā, kas ļauj gan vaislas lauksaimniecības dzīvnieku
audzētājiem, gan vaislas lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām ietaupīt
materiālos un laika resursus;
 fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību,
mākslīgo apsēklošanu paredzot, ka sertifikātu un apliecību izsniedz uz nenoteiktu
laiku un nepieciešamos dokumentus var iesniegt elektroniski, ja dokumenti
noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu;
Tika samazināts administratīvais slogs selekcionāriem un selekcionāra tiesību
īpašniekiem:
 iesniedzot iesniegumu šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā, kā arī
pagarinot šķirnes uzturēšanu katalogā nav jāsniedz Valsts augu aizsardzības
dienestam dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksāšanu;
 iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par
kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu
katalogā vai kādā no ES dalībvalstu nacionālajiem katalogiem nav jāsniedz Valsts
augu aizsardzības dienestam dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksāšanu.
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, ZM piedalījās grozījumu veidošanā
K tiesību aktos. Līdz ar to uzņēmējiem, kuri pārvadā iepakojumā droši iesaiņotu, sausu,
neapstrādātu vilnu un apmatojumu, kas tiek nosūtīta tieši uz atvasināto produktu pārstrādes
iekārtu, un kas paredzēti izmantošanai ārpus barības ķēdes, nav jāsniedz iesniegums
re istrēšanai PVD.

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 valsts politiku lauksaimniecības nozarē:
○ dzīvnieku veselības, labturības un dzīvnieku tirdzniecības jomā;
○ dzīvnieku barības un veterināro zāļu jomā;
○ pārtikas tirgus un pārtikas aprites (higiēna, drošums un kvalitāte) jomā;
○ biotehnolo ijas un kvalitātes jomā;
○ augkopības jomā;
○ lauksaimniecības resursu jomā (lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu
un dzīvnieku enētisko resursu saglabāšana, sēklu aprite, augu aizsardzība un
mēslošanas līdzekļu aprite, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma
samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarbu jomā;
○ tirgus kopējās organizācijas jomā;

īsteno šādus pasākumus zivsaimniecības nozarē:
○ izstrādā valsts politiku zivsaimniecības nozares attīstības un zivju resursu
pārvaldības jomā;
○ pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu zivju
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;
○ organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un Rīgas
jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu ES dalībvalstu ūdeņos un
starptautiskajos ūdeņos;

izstrādā valsts politiku meža nozarē:
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○ meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas (meža apsaimniekošana, dabas
aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža enētisko resursu
aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, meža reproduktīvā materiāla
izmantošana, Nacionālais meža monitorings) jomā;
○ medību un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā;
izstrādā valsts un ES atbalsta politiku lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības
attīstības jomā;
izstrādā un īsteno lauku attīstības politiku;
koordinē darbu ar
iropas Lauksaimniecības garantiju fondu,
iropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un iropas Zivsaimniecības fondu;
piedalās ES kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības, meža un
zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu Latvijā;
izstrādā valsts politiku un pārrauga tās ieviešanu traktortehnikas un tās piekabju
aprites jomā, kā arī traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un atestācijas jomā;
atbilstoši kompetencei izstrādā arī valsts politiku:
○ klimata pārmaiņu un zemes izmantošanas jomā;
○ atjaunojamo ener ijas resursu (meža un lauksaimniecības biomasas)
ilgtspējīgas pieejamības, ieguves un izmantošanas jomā;
○ meža un lauksaimniecības zemes resursu, tajā skaitā meliorācijas, pārvaldības
politikas jomā;
veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

1.5. Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai padotas šādas iestādes:
 Lauku atbalsta dienests;
 Pārtikas un veterinārais dienests;
 Valsts augu aizsardzības dienests;
 Valsts meža dienests;
 valsts a entūra “Lauksaimniecības datu centrs” (ar 01.01.2013. nav valsts a entūra
un saskaņā ar MK 18.12.2012.gada noteikumiem Nr.878 „Lauksaimniecības datu
centra nolikums” ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde);
 valsts a entūra “Valsts tehniskās uzraudzības a entūra”;
 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 „BIOR””.







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”;
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
29 (90)

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”;
 sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Piensaimnieku laboratorija”.


ZM kopš 2012.gada 4.jūlija nav valsts kapitāla daļu turētāja akciju sabiedrībās “Nagļi”
un “Latgales ener ētika” (sk. MK 2012.gada 4.jūlijā rīkojumu Nr.309 „Par akciju sabiedrības
"Latgales ener ētika" valsts kapitāla daļu pārdošanu” un MK 2012.gada 4.jūlijā rīkojumu
Nr.310 „Par akciju sabiedrības "Nagļi" valsts akciju turētāju”).

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
ZM budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojuma
kopsavilkums 2012.g. ir attēlots 5. tabulā. Informācija par atsevišķu budžeta programmu un
apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojumu ir ietverta gada publiskā pārskata pielikumā.
5. tabula.
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojuma kopsavilkums
(latos)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(faktiskā izpilde)

2012.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

1.3.
1.4.
1.5.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti

2.

Izdevumi (kopā)

426 222 507

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

415 336 605
35 251 451

342 780
259 537
464 591 567 448 592 387
437 514 405 422 428 887
38 563 149 37 617 478

347 403 795

376 430 466 364 403 795

1.
1.1.
1.2.

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

2.1.5.
2.2.

426 274 353

464 502 895 449 024 353

420 175 029

457 742 654 442 337 614

5 834 186

6 340 608

6 391 016

243 213

76 853

36 381

21 925

172 510

663 948

663 945

uzturēšanas izdevumu transferti

32 508 849

21 856 842

19 956 914

izdevumi kapitālieguldījumiem

10 885 902

27 077 162

26 163 500

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2012. gadam”
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2.1.2.Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
6. tabula.
Zemkopības ministrijas saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsavilkums, to izlietojums
(latos)

Nr. p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Iepriekšējā gadā
budžeta izpilde

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

Pārskata gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

608 590
0

0
0

711 552
0

0
0
608 590
309 086
287 782
287 137
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
711 552
663 797
656 102
305 457
0

Avots: ZM

2.2. Zemkopības ministrijas sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
ZM sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji sadalījumā par pieciem
darbības virzieniem un budžeta apakšprogrammām ir attēloti 7.tabulā.
7. tabula.
Zemkopības ministrijas sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Darbības virziens „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma
20.01.00 „Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”
Darbības rezultāts „Pārtikas aprites iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole”
35 000

Pārbaužu skaits pārtikas
uzņēmumos

Uzņēmumu īpatsvars % no
kopējā pārbaudīto uzņēmumu
skaita, kuros ir konstatēti būtiski
pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas
produktu kvalitāti un

≤1

42 975

≤ 0,2

Pārbaužu skaita pieaugums par 22,8% ir saistīts
ar to, ka Pārtikas un veterinārais dienests
iesaistījās: ēnu ekonomikas apkarošanā, veica
aktivitātes saistībā ar trihinelozes uzliesmojumu
Dienvidlatgales
re ionā,
nodrošināja
produkcijas eksporta iespējas, veica uzņēmumu
izvērtēšanu atbilstoši Muitas ūnijas prasībām,
kā arī iesaistījās LAD investīciju projektu
administrēšanā.
Atbilstošo uzņēmumu īpatsvara pieaugums
skaidrojams ar uzņēmēju izmantotajām atbalsta
programmu sniegtajām iespējām, kā rezultātā
pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un atbilstība
normatīvo aktu prasībām. Pateicoties Pārtikas un
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nekaitīgumu

veterinārā dienesta veiktajām aktivitātēm,
uzņēmumi ir ieguldījuši darbu un līdzekļus
normatīvo aktu prasību nodrošināšanai, tāpat
uzņēmumi
iesaistās
produkcijas
eksporta
aktivitātēs, kas sekmē atbilstošo uzņēmumu
īpatsvara pieaugumu.

Darbības rezultāts „Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole”
8 400

9 744

98

98

Veikto pārbaužu skaits valsts
veterinārās uzraudzības objektos

Uzraudzības objektu īpatsvars %
no kopējā pārbaudīto
uzņēmumu skaita, kuros nav
konstatēti būtiski pārkāpumi,
kas ietekmē dzīvnieku veselību
un labturību

2012.gadā PVD veica papildus pārbaudes
veterinārās uzraudzības objektos saistībā ar
trihinelozi saslimušo cilvēku skaita krasu
pieaugumu Dienvidlatgales re ionā, kā
rezultātā bija jāveic papildus epidemiolo iskā
izmeklēšana, lai identificētu iespējamo
infekcijas avotu. Tāpat 2012.gada nogalē
Latgales re ionā Krievijas Federācijas un
Baltkrievijas pierobežā uzliesmoja sevišķi
bīstama infekcijas slimība – klasiskais cūku
mēris meža cūkām. Šajā sakarā definētajā
inficētajā zonā bija jāveic cūku veselības
pārbaudes katrā novietnē, lai noteiktu slimības
iespējamo izplatību arī mājas cūku populācijā.
Tā kā 3 novietnēs klasiskais cūku mēris tika
apstiprināts arī mājas cūkām, notika vēl
papildus pārbaudes.
---

Darbības rezultāts „Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz S ārējās robežas”

Kopējais pārbaudīto kravu skaits
/prasībām atbilstošo kravu
īpatsvars %
Laboratoriski pārbaudīto kravu
īpatsvars % no kopējā
pārbaudīto kravu skaita

71 500
/98

66 279
/98

Pārbaudīto kravu samazinājums saistīts ar to, ka
laikā no 2012.gada 15.marta līdz 15.oktobrim tika
slēgts kontroles punkts „Pātrenieki” sakarā ar
Baltkrievijas
puses
kontroles
punkta
rekonstrukcijas darbiem un kravu plūsma
novirzījās uz kaimiņvalstu kontroles punktiem.

0,70

0,50

Pārskata periodā mazāk tika ievesti produkti,
kurus bija paredzēts pakļaut laboratoriskajai
kontrolei.

Budžeta apakšprogramma
20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar to, ka
sagatavojot 2012.gada valsts uzraudzības un
Laboratorisko izmeklējumu
kontroles programmas, izmantoti citi veicamo
22 079
15 195
skaits
izmeklējumu
skaita
noteikšanas
kritēriji.
Programmas izpildei piešķirtie valsts budžeta
līdzekļi apgūti 96,25% apmērā.
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar to, ka
sagatavojot 2012.gada valsts uzraudzības un
Laboratorisko izmeklējumu
kontroles programmas, izmantoti citi veicamo
149 031
93 554
skaits
izmeklējumu
skaita
noteikšanas
kritēriji.
Programmas izpildei piešķirtie valsts budžeta
līdzekļi apgūti 94,87% apmērā.
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Darbības virziens „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma
21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)”
Darbības rezultāts „Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
Īstenoto atbalsta programmu
9
9
----skaits
19 000
22 747
Rezultatīvā rādītāja pārpilde sakarā ar to, ka
atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās valsts
atbalsta (subsīdiju) programmās.
Apstiprināto pieteikumu skaits
Budžeta apakšprogramma
21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
Darbības rezultāts „Izmaksāts un administrēts valsts un S atbalsts”
0,03
0,02
fektīvas darbības rezultātā, papildus līdzekļu
piešķiršana saskaņā ar 2012.gada budžeta
Viena izmaksātā S atbalsta
grozījumiem, kas ietekmējusi LAD viena izmaksātā
maksājuma lata administrēšanas
S atbalsta maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
izmaksas.
0,05
0,08
Rādītāja pārpilde sakarā ar to, ka 2012.gada tika
pārtraukts valsts atbalsts biodegvielas ražošanai,
Viena izmaksātā valsts atbalsta
kas ietekmējusi LAD viena izmaksātā valsts
maksājuma lata administrēšanas
atbalsta maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
izmaksas.
Darbības rezultāts „Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
ES atbalsta pieteikumu un
185 000
234 305
Rezultatīvā rādītāja pārpilde sakarā ar to, ka tika
iesniegumu skaits
ieviesti jauni atbalsta veidi (INV12-Atbalsts
investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un
investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai
2012./2013.gadā; "Īpašais atbalsts par kvalitātes
uzlabošanu cietes kartupeļiem, kas audzēti
saskaņā ar kvalitātes shēmu", "Īpašais atbalsts
lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai", "Atdalītais maksājums par
kartupeļu cieti" un "Atdalītais maksājums par
nokautiem vai eksportētiem liellopiem"), kā arī
atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās programmās
"Skolas piens" un "Skolas auglis".
Valsts atbalsta pieteikumu un
19 500
23 055
Rezultatīvā rādītāja pārpilde, jo atbalsta
projektu iesniegumu skaits
pretendenti aktīvi iesaistījās valsts atbalsta
(subsīdiju) programmās.
Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
8,8
8,9
Rezultatīvā rādītāja pārpilde sakarā ar to, ka
saimniecisko darbību veicējiem,
palielinājās pārbaužu skaits, jo tika veikta
kuri saņēmuši S vai valsts
neapsaimniekotās LIZ apsekošana un tās rezultātā
atbalstu un pakļauti
tiek
identificēti
papildus
gadījumi
ar
iespējamajām kontrolēm
neatbilstībām, kas jāpārbauda.
Kontroļu īpatsvars % kopējo
68
68
---kontroļu skaitā, kurās nav
konstatētas neatbilstības
normatīvo aktu prasībām
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Traktortehnikas re istrāciju
12 000
12 842
Traktortehnikas re istrāciju skaita palielinājums
skaits
saistīts ar jaunas tehnikas iegādi sakarā ar
Lauksaimniecības modernizācijas programmu
atvēršanu.
Valsts tehniskās apskašu skaits
47 500
51 820
Valsts tehnisko skaita palielināšanās saistīta ar
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traktortehnikai

pastiprinātu Ceļu policijas kontroli traktortehnikai
un tās piekabēm uz mazākas nozīmes lauku
ceļiem, kā rezultātā lielāka uzmanība no
traktortehnikas lietotāju puses tiek pievērsta
traktortehnikas un tās piekabju tehniskajam
stāvoklim.
Darbības rezultāts „Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
Muzeju apmeklētāju skaits
11 000
5 482
Neizpilde skaidrojama ar to, ka nepietiekamā
finansējuma dēļ muzejiem ir grūti konkurēt ar citu
izklaides objektu plašo piedāvājumu, līdz ar to
muzeju apmeklētāju skaits samazinās
kspozīciju skaits
100
80
Muzeju
ekspozīciju
skaita
samazināšanās
skaidrojama ar zemo apmeklējumu un
nepietiekamo finansējumu
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Re istrēto un apzīmēto
100
100
---dzīvnieku īpatsvars %, no LDC
re istrā re istrējamo dzīvnieku
kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
60
63
Pieaugums skaidrojams ar to, ka pieaudzis
īpatsvars % piena lopkopībā
pārraudzībā esošais slaucamo govju skaits
salīdzinot ar iepriekšējo pārraudzības periodu.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits par
1 140
1 090
Informācijas sniedzēju skaits samazinājies, jo
kuriem tiek apkopota un
Latvijas Valsts Agrārajam ekonomikas institūtam
analizēta informācija
funkciju izpildei tika samazināts finansējums.
Ziņojumu skaits EKi
339
328
Ziņojumu skaits EKi samazinājies jo, sākot ar
2011.gadu,
K vairs nepieprasa atsevišķu
lauksaimniecības produktu cenu ziņošanu.
Darbības rezultāts „Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē
izmantojamo tehniku un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības prasībām”
Sertificēto objektu skaits
130
131
----Testēto objektu skaits rādītāja
86
86
-----nosaukums
Budžeta apakšprogramma
21.07.00 „Lauksaimniecības risku fonds”
Darbības rezultāts„ Nodrošināta iespēja lauksaimniekiem apdrošināt apstrādātās zemes platības”
Pieteikumu skaits
8
7
Atbalsta pretendenti izvēlējās pieteikties uz valsts
atbalstu apdrošināšana polišu iegādei
Apdrošinātās platības hektāros
1 500
449
Atbalsta pretendenti izvēlējās pieteikties uz valsts
atbalstu apdrošināšana polišu iegādei
Budžeta apakšprogramma
62.06.00 „Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (20072013)”
Darbības rezultāts „Izveidota vienota informācijas telpa”
Iestāžu skaits, kuros
7
7
-----elektronizēta informācijas un
dokumentu aprite
Vienotās informācijas telpas
3 100
3 100
-----lietotāju skaits
Darbības rezultāts „Izveidota klientu orientēta pakalpojumu sistēmu”
lektronizēto pakalpojumu
39
0
ZM RAF projektu realizācija pagarināja uz
skaits
nākamo gadu.
2. Elektronisko pakalpojumu
10
0
ZM RAF projektu realizācija pagarināja uz
lietotāju īpatsvars %, pret
nākamo gadu.
iespējamo lietotāju skaitu
Budžeta apakšprogramma
64.06.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai
(2007-2013)”
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Darbības rezultāts „Nodrošināt tiešo atbalstu”
Atbalstītā platība, milj.ha
1,5
1,5
-----Apstiprināto pieteikumu skaits
165 000
168 864
Lielāka pretendentu aktivitāte
Darbības rezultāts „Nodrošināt tirgus atbalsta un patēriņa veicināšanas pasākumus”
Apstiprināto pieteikumu skaits
1 800
2 167
Tika piesaistīts papildus finansējums no
pašvaldībām
2. K Pārtikas palīdzības
158 000
158 482
Papildus piešķīra finansējumu
programmas vistrūcīgākajām
personām ietvaros atbalstīto
personu skaits
Budžeta apakšprogramma
65.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
Darbību skaits
14
14
-----Darbības rezultāts „LDC datu bāzes pilnveidošana par dzīvnieku veselības statusu”
Informācijas pieejamība par
90
100
Tika sakārtota informācija datu bāzē par visām
dzīvnieku kustību un tās
lauksaimniecības dzīvnieku sugām, palielinājies
izsekošanas iespējām, %
dzīvnieku kustību ziņojumu skaits, jo ir
nodrošināta elektroniskās ziņošanas sistēmas
pieejamība klientiem, nav jāsūta veidlapas, bet var
paziņot visu informāciju elektroniski
Darbības rezultāts „Izveidota vienota informācijas telpa”
Disku masīvu skaits
0 (2*)
2
Rādītājs apstiprināts 2011.gadā ( 2 disku masīvi),
bet netika izpildīts nepietiekamā finansējuma dēļ
un izpildīts 2012.gadā.
Budžeta apakšprogramma
65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi LFLA ietvaros”
Apstiprināto pieteikumu skaits
3 500
4 497
Pasākumos "Lauku saimniecību modernizācija" un
1.ass ietvaros
"Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana" bija ļoti liela pretendentu aktivitāte
Apstiprināto pieteikumu skaits
55 000
59 452
Vairāk klientu kā tika sagaidīts spēja izpildīt MLA
2.ass ietvaros
īpašos atbalsta saņemšanas nosacījumus par lopu
blīvuma vai papuves attiecību saimniecībā
nodrošināšanu.
Apstiprināto pieteikumu skaits
650
602
Pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
3.ass ietvaros
attīstīšanai" ir liels noraidīto pieteikumu skaits
(nav kvalitatīvi sagatavoti). Pēc papildus naudas
iedalīšanas,
tika
pagarināti
pieteikumu
izvērtēšanas termiņi.
Apstiprināto pieteikumu skaits
900
791
2012.gada finansējuma atlikumi ir pārcelti
4.ass ietvaros
izsludināšanai 2013.gadā kopā ar papildus
piešķirto finansējumu.
Budžeta apakšprogramma
65.07.00 „Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Rekonstruēti un uzbūvēti ugunsnovērošanas torņi”
Rekonstruēto ugunsnovērošanas
28
3
Nepietiekams
finansējums (konkrētam laika
torņu skaits
periodam konkrēta pasākuma ietvaros)
Uzbūvēto ugunsnovērošanas
2
2
-----torņu skaits
Budžeta apakšprogramma
66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
Darbību skaits
22
22
-----Budžeta apakšprogramma
66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007-2013)”
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Modernizēto zivju apstrādes
uzņēmumu skaits
Modernizēto akvakultūras
uzņēmumu skaits

Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi ZF ietvaros”
24
24
-----15

33

Projektu
īstenošanu
uzlabojusi
vispārējās
ekonomiskās
situācijas
uzlabošanās
un
pretendentiem pieejami finanšu līdzekļi projektu
ātrākai īstenošanai. 2011.gadā izsludināja jaunas
projektu pieņemšanas kārtas
Budžeta apakšprogramma
70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”
Darbības rezultāts „Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā”
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
3,2
3,15
-----lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
vakcinācijai pret trakumsērgu
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
3,2
3,15
-----mājputnu profilaktiskai
vakcinācijai pret salmonelozi
Darbības rezultāts „Īstenota Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma”
Zinātnisko reisu skaits Baltijas
4
5
Izpilde ir atbilstoša noslēgtajam līgumam.
jūrā un Rīgas jūras līcī
Zvejas reisu skaits Atlantijas
10
3
C CAF rajonā datu ievākšanu 2012.gadā veica
okeānā
vietējie novērotāji, kurus finansēja no Latvijas,
Lietuvas, Nīderlandes, Polijas un Vācijas kopējā
līguma. Garneļu zvejā bija tikai viens negaidīts
reiss rūdenī, jo nozvejas kvota bija ļoti maza.

Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma
22.02.00 „Augstākā izglītība””
Darbības rezultāts „Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību sagatavoto
1 460
1 158
Plānotais ar augstāko izglītību sagatavoto
speciālistu (absolventu) skaits
absolventu skaitu netika izpildīts, jo pēdējā
rādītāja nosaukums
semestrī daudzi topošie absolventi, pamatā
finansiālu problēmu dēļ, pieprasīja akadēmisko
gadu.
Ar augstāko izglītību sagatavoto
527
578
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu skaits,
speciālistu (absolvents) skaits,
kuri finansēti no dotācijas, ir pārsniegts, jo studijas
kuri finansēti no dotācijas
salīdzinājumā ar plānoto absolvēja lielāks skaits
studējošo, kas pēdējā kursā atgriezās no
akadēmiskajiem atvaļinājumiem.
Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, ma istratūras un doktora studijas”
Kopējais studējošo skaits maksas studējošo skaita
Kopējais studentu skaits
6 110
5 142
samazināšanās rezultātā ar katru gadu samazinās.
Pirmajā kursā uzņemtajiem ik gadus pasliktinās
matemātikā, fizikā un ķīmijā iegūto zināšanu
līmenis vidusskolā, kas ir par iemeslu nespējai
apgūt augstskolas studiju programmu, kā
rezultātā tiek pieņemts lēmums studijas pārtraukt.
Otrs no iemesliem maksas studijas tiek
pārtraukšanai- neattaisnojas, jau studijas uzsākot
lolota cerība rotēt uz budžeta finansētu studiju
vietu. Vairāk kā plānots, galvenokārt finansiālu
iemeslu dēļ, tiek pārtrauktas studijas arī vecākajos
kursos.
Tika nodrošinātas budžeta finansētu studiju
Kopējais no dotācijas finansēto
2 737
2 736
iespējas atbilstoši LLU un ZM līgumam- 2736.
studentu skaits
Salīdzinājumā ar plānoto netika saņemts
finansējums no IZM 1 doktoranta apmācībai no
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Vidzemes augstskolas (Via), kas pēdējos gados tika
veikta un sākotnēji tika plānota arī 2012.gadā, uz
LLU un Via vienošanās pamata. Via šo iespēju
2012.gadā neizmantoja un IZM attiecīgi to
nefinansēja.
Budžeta apakšprogramma
22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai”
Darbības rezultāts „ Politikas un S atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas
sagatavošana”
Aprēķināto bruto segumu skaits
95
95
-Veikto kultūraugu ražu
315
315
--prognozēšanas apsekojuma
skaits
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
Atbilstoši CSP iesniegtajam saimniecību atlases
Apsekoto lauku saimniecību
8 000
7 800
sarakstam veicamajam apsekojumam 2012. gadā,
skaits
bija nepieciešams apsekot 7 800 saimniecības.
Šāds saimniecību skaits līdz ar to tika iekļauts
līgumā starp ZM un LLKIC .
Lauku saimniecību skaits par
kurām sagatavota informācija
1 000
1 000
---Saimniecību uzskaites datu
tīklam
Darbības rezultāts „Mežu īpašnieku un citu interesentu informēšana un apmācība ”
Nodarbību skaits
95
250
Rezultatīvais rādītāja pārpilde sakarā ar auditorijas
interesi un pieprasījumu
Apmācīto skaits
2 800
6 558
Rezultatīvais rādītāja pārpilde sakarā to, ka bija
liela interese no skolu jaunatnes

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma
24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts „. Ugunsdrošība mežos”
Nelielais meža ugunsgrēku skaits un nodzēsto,
Nodzēsto un uzraudzīto mežu
582
104,2
uzraudzīto mežu ugunsgrēku platība valstī
ugunsgrēku platība hektāros
2012.gadā saistīta ar klimatiskajiem apstākļiem –
vēsu un lietainu ve etācijas periodu, kā arī
veiktajiem profilaktiskajiem pasākumiem.
Re istrēto ugunsgrēku skaits
706
173
Nelielais meža ugunsgrēku skaits un nodzēsto,
uzraudzīto mežu ugunsgrēku platība valstī
2012.gadā saistīta ar klimatiskajiem apstākļiem –
vēsu un lietainu ve etācijas periodu, kā arī
veiktajiem profilaktiskajiem pasākumiem.
Darbības rezultāts „Kontrolēts mežu apsaimniekošanas un medību process”
Uzraudzīta meža vide un
Palielinājies dabā pārbaudīto Meža valsts re istrā
saimnieciskā darbība tūkst.
180,0 / 3
181,0/3
fiksēto atjaunoto, ieaudzēto un izkopto mežaudžu
hektāru/kopējā inventarizētā
270
298,4
platību apjoms un pieaugusi saimnieciskās
meža zemes platība tūkst.
darbības aktivitāte.
hektāru
Sastādīto administratīvo
Būtiski palielinājās mežziņa apgaita, tika
pārkāpumu protokolu skaits
1 000
908
samazināts strādājošo skaits, kā arī tika veiktas
būtiskas
izmaiņas
VMD
teritoriālajās
struktūrvienībās.
Darbības rezultāts „Zinātniskās izpētes meži apsaimniekoti, lai nodrošinātu ilglaicīgās zinātniskās izpētes
objektu uzturēšanu un izveidošanu”
Platība zinātnisko pētījumu
28 936,9
28 936,9
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nepārtrauktības nodrošināšanai
hektāros
Ierīkoto pētniecības objektu
platība hektāros/ kopējā ierīkotā
zinātniskās izpētes objektu
platība hektāros

20,5/
3 066,2

120,5/
3 118,8

Nepieciešamību ierīkot pētniecības objektus
nosaka un objektu ierīkošanu veic zinātnisko
pētījumu autori (zinātniskās un mācību
institūcijas)
Budžeta apakšprogramma
24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts „Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības
7
13
Projektu izvērtēšanā un līdzekļu sadale ļāva
fonda finansēto projektu skaits
realizēt lielāku darba apjomu, kā plānots.
Attīstības/zinātnes projektu
Projektu izvērtēšanā un līdzekļu sadale ļāva
proporcionāli skaitliskais
4/3
9/4
realizēt lielāku darba apjomu, kā plānots.
sadalījums no kopējā medību
saimniecības attīstības fonda
finansēto projektu skaita
Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs"
projektu skaits
4
7
pasākuma norises nodrošināšanas aktivitātes tika
realizētas atsevišķu projektu veidā, tādējādi bija
iespējams realizēt papildus pētījumu.
Attīstības/zinātnes projektu
Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs"
proporcionāli skaitliskais
2/2
4/3
pasākuma norises nodrošināšanas aktivitātes tika
sadalījums no kopējā meža
realizētas atsevišķu projektu veidā, tādējādi bija
attīstības fonda finansēto
iespējams realizēt papildus pētījumu.
projektu skaita
Darbības rezultāts „Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto pastāvīgo
125
161,7
Latvijas meža resursu statistisko inventarizāciju
parauglaukumu platība ha
LVMI Silava veica visā valsts teritorijā saskaņā ar
nacionālā meža monitoringa metodiku. 2012.
gadā Latvijas teritorijā iekrita 3235 pastāvīgie
parauglaukumi ar platību 500m2, tāpēc apsekoti
161,7 hektāri.
Parauglaukumu platība
72,3
99,3
Koksnes resursi konstatēti lielākā platībā nekā
hektāros, kuros veikti koksnes
plānots,
tāpēc
mērījumi
veikti
1986
resursus raksturojošie mērījumi
parauglaukumos 99,3 ha platībā.
Budžeta apakšprogramma
25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts „Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
Rādītājs ietver gan no šīs budžeta programmas
No valsts dotācijas finansēto
12,1
17,1
finansēto, gan no zivju resursiem nodarītā
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
zaudējuma kompensācijas maksām veikto zivju
kāpuru skaits miljonos
krājumu papildinājumu Latvijas ūdenstilpēs
kopējos plānotos un izpildītos rezultatīvos
rādītājus.
Iespējamais zivju resursu
540
540
--atguvums tonnās, nozvejai un
makšķerēšanai
Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
Novērtēto publisko ūdenstilpņu
--skaits iekšējos ūdeņos/ Iekšējo
10/207
10/207
ūdeņu kopējais publisko
ūdenstilpņu skaits
Publiskajām ūdenstilpēm
--sagatavotie zivsaimniecības
4/153
4/153
ekspluatācijas
noteikumi/pavisam izstrādāti
zivsaimniecības ekspluatācijas
noteikumi
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Darbības rezultāts „Veiktas ekspertīzes saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem novērtēšanā”
Rādītāja palielinājums saistīts ar pieprasījumu
Zivsaimniecisko ekspertīžu skaits
90
115
palielinājumu pēc ekspertīžu skaita un zaudējumu
un zaudējumu aprēķinu skaits
aprēķina skaita. Rādītājs ietver gan no šīs budžeta
programmas finansēto, gan par maksas
pakalpojumiem sniegto zivsaimniecisko ekspertīžu
un zaudējumu skaita kopējo plānoto un izpildīto
rezultatīvo rādītāju.
Budžeta apakšprogramma
25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „Veikti hidrobiolo iskie un ihitolo iskie pētījumi”
Zivju fonda padome konkursa rezultātā atbalstīja
Ūdenstilpņu skaits, kurās veikti
12
18
līdzekļu piešķiršanu vairākiem pasākumam
pētījumi
“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana
un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos
zivsaimniecībā”
iesniegtajiem
projektiem, kuru īstenošanas rezultātā, tika veikti
pētījumi vairāk ūdenstilpnēs nekā plānā
paredzēts.
Darbības rezultāts „Zivsaimnieciskās zinātniskās pētniecības programmas”
Zivju fonda padome konkursa rezultātā atbalstīja
Programmu skaits
6
7
līdzekļu piešķiršanu vairākiem pasākumam
“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana
un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos
zivsaimniecībā”
iesniegtajiem
projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tika
realizēts
nedaudz
vairāk
zivsaimnieciskās
zinātniskās pētniecības programmu, nekā plānā
paredzēts
Darbības rezultāts „Papildināti zivju krājumi”
Projektu savstarpējās konkurences rezultātā Zivju
Ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
1,1
1,5
fonda padome apstiprināja tos projektus, kuri
kāpuru skaits miljonos
vislabāk atbilda pasākuma mērķim un tā rezultātā
ūdenstilpnēs izlaisto zivju mazuļu un kāpuru skaits
izrādījās lielāks nekā sākotnēji plānots.
Atsevišķu
apstiprināto
projektu
daļējas
Finansējums latos zivju krājumu
70 000
67 982
īstenošanas vai neīstenošanas rezultātā, kas
papildināšanai
notika, jo nevarēja realizēt noteiktas sugas zivju
mazuļu iepirkumu (valstī pietiekamā skaitā nebija
izaudzēti
zandartu
mazuļi),
izmaksātais
finansējums par zivju krājumu papildināšanu
samazinājās.
Budžeta apakšprogramma
26.02.00 „Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbības rezultāts „Valsts polderu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbināto polderu sūkņu staciju
32
32
-----skaits
Saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu,
Uzturēto polderu aizsargdambju
50
70
tika precizēta kārtība, kādā veicama valsts
garums, km
meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšana. Tā nosaka, ka
prioritāri ir jāveic meliorācijas sistēmu uzturēšana
un ekspluatācija valsts un S atbalstu īstenotiem
projektiem - 5 gadu periodā pēc šo sistēmu
būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas, līdz ar
to jaunāko būvju uzturēšanai ir mazākas izmaksas
un darbus varēja veikt lielākā apjomā, nekā
plānots.
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Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
Sakārtota informācija par
-----meliorētām zemju platībām
0,94/45
0,94/45
milj.ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
Darbus kavēja nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi
Hidrometrisko posteņu skaits
20
10
augsts ūdens līmenis ūdensnotekās, sals un zemā
ūdens temperatūra neatbilda posteņu ierīkošanas
kvalitatīvai
darbu
veikšanai
(rakšanas,
betonēšanas, ūdenslīdēja darbi).
Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums
0,3
0,436
Jaunāko būvju uzturēšanai ir mazākas izmaksas un
tūkst. km
darbus varēja veikt lielākā apjomā nekā plānots.
Budžeta apakšprogramma
27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
Palielinājās
fitosanitāro
pārbaužu
skaits
Veikto pārbaužu skaits
11 850
13 264
saimniecībās,
kurās
noteikti
fitosanitārie
fitosanitārijas jomā
pasākumi, kā arī tika veikta pastiprināta
fitosanitārā stāvokļa pārbaude tiem augiem un
augu produktiem, kurus plānoja eksportēt uz
citām valstīm.
Pārbaužu rezultātā pieņemto
Samazinājums panākts, uzlabojot monitoringa un
lēmumu par fitosanitāro
0,4
0,36
kontroļu sistēmas kvalitāti.
pasākumu piemērošanu
īpatsvars % no pārbaužu skaita
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu,
Augšņu agroķīmiskā izpēte ir maksas pakalpojums
pārbaužu, izmē inājumu un
20 510
18 740
un klientu pieteikšanos izpētei nosaka galvenokārt
izvērtējumu skaits augu
viņu finansiālās iespējas, kā arī lauksaimniecisko
aizsardzības, mēslošanas,
zināšanu līmenis.
augšņu izpētes un sēklu aprites
jomā
Novērtējumu, analīžu,
pārbaužu, izmē inājumu,
97
96,12
--------izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas un
sēklu aprites jomā, kuru
rezultātā nav konstatēta būtiska
neatbilstība normatīvo aktu
prasībām, % no pārbaužu skaita
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam”
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits atkarīgs no
skaits augu un augu produktu
31 500
29 569
eksportētāju pieprasījuma augu un augu produktu
eksportam un reeksportam
kravām, kā arī no fitosanitāro pārbaužu
rezultātiem.
Saņemtās notifikācijas par augu
Uzlaboja kontroļu kvalitāti pirms fitosanitāro
valsts izcelsmes produkcijas, kas
1
0,01
sertifikātu izsniegšanas
tiek eksportēta no Latvijas,
neatbilstību fitosanitārajām
normām, %, no izsniegto
fitosanitāro sertifikātu skaita

Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma
28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība”
Darbības rezultāts „Resoru kompetences politikas izstrāde”
Izstrādāto nacionālo tiesību
450
400
Nebija nepieciešamības virzīt vairāk tiesību aktu
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aktu skaits, kas regulē nozari
Sanāksmju skaits, kur
Sanāksmju skaits atkarīgs no izmaiņām S
pārstāvētas Latvijas intereses
650
549
institūciju, prezidentūras plāniem un prezidējošo
starptautiskajās un S
valstu (Dānija, Kipra) darba plāniem un darba
organizācijās un institūcijās
organizācijas.
Darbības rezultāts „Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu”
Veikto iekšējo auditu ziņojumu
Veikti lielāka apjoma horizontāli auditi, kā arī nav
skaits uz vienu auditoru
4,75/75
3,75/93
bijuši kavējoši faktori audita ieteikumu ieviešanai.
slodzi/Ieviesto ieteikumu
īpatsvars %, pret kopējo
ieteikumu skaitu
Tiesu procesu skaits/Pozitīvs
38/10
32/23
Tiesā tika noraidītas nepamatotas prasības.
tiesu procesu skaits
Darbības rezultāts „Personāla attīstība”
Kvalifikācijas celšanas stundu
12
2
Nepietiekams pieejamais finansējums budžeta
skaits uz 1 strādājošo
ietvaros
Personāla mainības īpatsvars %
18
9
Tika uzlaboti personāla darba apstākļi, materiāli
no kopējā strādājošo skaita
tehniskais nodrošinājums un darba samaksa.

2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Atbilstoši MK lēmumam (10.07.2012. MK protokols Nr.39 51.§) grozījumos likumā «Par
valsts budžetu 2012. gadam» tika atbalstīts Zemkopības ministrijas noteiktais prioritāšu
saraksts un piešķirts papildus finansējums jaunām politikas iniciatīvām.
8.tabula
Zemkopības ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu saraksts 2012.gadam
Nr.p.k.

Iestādes nosaukums / prioritārais pasākums

Finansējuma apmērs,
Ls

1

2

3

Kopā pamatfunkciju īstenošanai
Ieņēmumu daļas ( +; - )

2 322 160
650 000

1

Valsts atbalsts lauksaimniecībai (subsīdijām) sējumu
apdrošināšanas prēmiju kompensācijām

500 000

2

Zemnieku interešu pārstāvība Briselē, kas saistīta ar kopējās
lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas reformām

112 760

Sistēmas attīstības un licencēšanas politikas turpināšana kopā,
t.sk.:
3.1. Lauku atbalsta dienests
3.2. Valsts meža dienests
3.3. Zemkopības ministrijas Centrālais aparāts

3

4.

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas
likumā dele ēto funkciju izpildei

5.

Autoparka atjaunošana kopā, t.sk.:

636 486
313 186
73 300
250 000
572 884
92 000

5.1. Valsts augu aizsardzības dienests

92 000

6

28 030

Atašeju rotācija (ZM CA)
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7

Ēkas Republikas laukumā 2 sakārtošana atbilstoši būvnormatīviem
- par būvju ugunsdrošību (LBN 201-07)

380 000

8

LAF pamatkapitāla palielināšanai zemes kreditēšanas programmas
ieviešanai

650 000

Avots: likums Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2012. gadam”

2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai
Valsts budžeta ierobežoto iespēju dēļ zemkopības nozarei līdzekļi investīciju projektu
īstenošanai 2012. g. netika piešķirti, līdz ar to netika nodrošināta zemkopības nozares reālā
vajadzība pēc valsts investīciju finansējuma.

2.5. Izpildītie un pasūtītie pētījumi
Pabeigtie pētījumi
 Pētījums „Koksnes biomasas izmantošanas ener ijas ieguvē monitorings”.
Pētījums „Mēbeļrūpniecības konkurētspējas izpēte”;
 2012.g. noslēdzās lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts „Dzīvnieku
invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā”. Zinātnisko projektu realizēja Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte sadarbībā ar valsts
zinātnisko institūtu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts „BIOR”” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes a entūru
„Biotehnolo ijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra””. Projekts ilga
piecus gadus, aptvēra visu Latvijas teritoriju un visas svarīgākās lauksaimniecības
dzīvnieku sugas, kā arī galvenos dzīvnieku turēšanas veidus;
 Akrilamīda
izplatības
novērtējums
Latvijas
izcelsmes
pārtikas
produkcijāHidrolo iskā režīma izmaiņu ietekmes novērtējums uz zivju resursiem
un citām dabas vērtībām Kaņiera ezerā (05.2012 - 11.2012)- pētījums īstenots ar
Zivju fonda atbalstu;
 Lašveidīgo zivju ekolo iskās sertifikācijas enētisko principu izstrāde (05.2012.12.2012.)- pētījums īstenots ar Zivju fonda atbalstu;
 Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā (01.2009. – 12.2012.);
 Akrilamīda līmeņu noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā (01.2012. – 12.2012.).
Pētījumi īstenošanas procesā
 Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un
prognozēšanas modeļu izstrāde (2008.-2013.g.);
 Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze (05.2012.11.2013.);
 Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze
(05.2012.-11.2013.);
 No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības
paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana (ELFLA, 2012. –
2014.g.);
 Baltijas jūras lašu novērtējums rīcības programmas iropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007-2013.gadam īstenošanai (EZF, 2012. – 2014.g.);
 Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze
(05.2012.-11.2013.)- pētījums izstrādāts ar ZF atbalstu;
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Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos (01.2008.
– 11.2013.);
Graudaugu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos
apstākļos, izvērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības ( 01.2008. - 12.2015.);
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem (01.2008. - 12.2013.);
Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu
aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā
audzētu cūku populācijai (01.2012. – 12.2014.);
Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze
(05.2012.-11.2013.).

Plānotie pētījumi
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros
(01.2013.-03.2015.)
 Piena un gaļas konkurētspējīgas un efektīvas ražošanas veicināšana (2013.-2015.g.)
 Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana ilgtspējīgai slimības profilaksei un
uzraudzībai re ionā (2013. – 2014.g.)
 Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas
iespēju izpēte Latvijas apstākļos (2013. – 2015.g.)
 Oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (S G) emisiju un zemes
lietojuma veida ietekmes novērtējums intensīvi un ekstensīvi kultivētās
aramzemēs, daudzgadīgos zālājos un biolo iski vērtīgos zālājos (2013.g. )
 Tehnolo ijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai (2013. –
2015.g.)
 Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un enētisko parametru vērtēšana Landrases
un Jorkšīras šķirnes cūku populācijās (2013. – 2015.g.)
 Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L.) audzēšanas un novākšanas tehnolo iju
izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību (2013. – 2015.g.)
 Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā:
audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos (2013.
– 2015.g.)
 Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei (2013. – 2015.g.)


2.6. Sniegtie pakalpojumi
Pārskata periodā ZM, tās padotības iestādēs un to re ionālajās struktūrvienībās tika
veikta pārēja no decentralizētas uz centralizētu finanšu grāmatvedības, personāla un vadības
grāmatvedības sistēmu, veicot resursu vadības sistēmas FMS Horizon pielāgošanu un iestāžu
rīcībā esošās informācijas un datu migrāciju uz centralizēto sistēmu. Rezultātā tiks iegūta
vienota sistēma, kas nodrošina vienotu organizācijas vadības, personāla, finanšu un
grāmatvedības informācijas pārvaldību.
Ieviešot MK apstiprināto koncepciju “Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas
sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs”, ministrija kopīgi ar
informācijas tehnolo iju kompānijām turpina darbu pie tehnolo isko risinājumu ieviešanas,
nodrošinot procesu pilnveidošanu un informācijas koplietošanu.
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RAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas
informācijas telpas izveide” ietvaros ir ieviesta Zemkopības ministrijas un tās padotības
iestāžu vajadzībām pielāgota droša vienota dokumentu pārvaldības un informācijas
apmaiņas vide (Vienotā lietvedības sistēma), kas nodrošina:






Automatizētu un elektronizētu informācijas, dokumentu un e-pakalpojumu plūsmu
ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
Iekšējo portālu;
Vienotu kontaktu vadību;
Vienotu dokumentu vadību;
Uzdevumu vadību, kas ļaus organizēt uzdevumu un uzdevumu plūsmu vadību,
nodrošinot dokumentu apriti.

RAF projekta „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu
orientētas pakalpojumu sistēmas izveide” ietvaros turpinās aktīvs darbs pie strukturālām
izmaiņām un procesu pilnveidošanas, lai nodrošinātu jaunu koplietošanas informācijas
tehnolo iju risinājumu ieviešanu, kas darbojas pēc vienas pieturas a entūras principiem un
nodrošinās iespēju zemkopības nozares klientiem centralizēti saņemt informāciju par
pakalpojumiem, pieteikties pakalpojumu saņemšanai un saņemt pakalpojumus
pašapkalpošanās režīmā. Projekta ietvaros tiks izmantoti e-pārvaldes koplietošanas
risinājumi, ko izveidojusi un uztur VRAA, t.sk. seši jaunizveidotie elektroniskie pakalpojumi
tiks realizēti www.latvija.lv infrastruktūrā un 23 resora pakalpojumi tiks realizēti uz
zemkopības resora LAD lektroniskās pieteikšanās bāzes.
Mērķu īstenošanas rezultātā tiek ievērotas šādas pamatnostādnes:
 vienas pieturas a entūras 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 metodolo iska pieeja pakalpojumu definēšanai un procesu
aprakstīšanai;
 pakalpojumu dzīves cikla pārvaldība;
 koordinēta pakalpojumu sniegšanas līmeņu un pakalpojumu sniegšanas kanālu
noteikšana;
 pakalpojumu pārvaldībā izmantot izmērāmus pakalpojumu sniegšanas rādītājus.
ZM ir uzsākusi Latvijas Zivsaimniecības informācijas kontroles un vadības sistēmas
(LZIKIS) atjaunotās versijas izstrādi. LZIKIS mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības jomā saistīto
datu pārvaldību, vienlaicīgi sekmējot informācijas apriti nacionālajā un starptautiskajā līmenī
dažādu zivsaimniecības jomā saistīto partneru starpā. Jaunā sistēma tiek izstrādāta, lai
nodrošinātu tās atbilstību ārējo normatīvo aktu regulējumam, piedāvātu paplašinātu
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funkcionalitāti un datu apstrādes iespējas tās lietotājiem, kā arī attīstītu platformu tālākai
elektronisko pakalpojumu izstrādei Zemkopības ministrijas koncepcijas “Uz klientu vērstas
pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs”
ietvaros.

2.7. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
ZM integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā sadarbībā ar atbildīgajām personām par procesu izpildi ir aktualizēti
ZM Integrētajā vadības sistēmā (IVS) aprakstītie procesi. Veikti kvalitātes sistēmu auditi,
novērtējot IVS aprakstīto procesu atbilstību reālajai darbībai, tiesību aktu un kvalitātes
standartu prasībām, kā arī iegūstot aktuālo informāciju par izmaiņām ZM struktūrvienību
darbā, darba metodēs un pienākumu sadalījumā. Kvalitātes sistēmu auditu rezultāti sniedz
pārliecību par ministrijas funkciju un ZM struktūrvienību pārskatāmu un saprotamu darbību,
kas ir atbilstoši aprakstīta procesu veidā.
Informācija par procesu norisi ir pieejama ikvienam ZM darbiniekam, un tā sniedz
pozitīvu ieguldījumu ZM iekšējās kontroles vides uzlabošanā.
Iekšējā kontrole
Iekšējā audita struktūrvienība veic ministrijas un tās padotības iestādēs izveidotās
iekšējās kontroles novērtējumu atbilstoši valsts sekretāra apstiprinātai audita stratē ijai, kā
arī informē par rezultātiem gan ministrijas, gan padotības iestāžu vadību.
Auditu ietvaros ir vērtēti iekšējie kontroles pasākumi par visiem būtiskākajiem
sistēmas darbību raksturojošiem faktoriem:
 darba izpildes efektivitāte un produktivitāte;
 finanšu pārskatu ticamība un pietiekamība;
 atbilstība normatīvajiem aktiem;
 aktīvu aizsardzība.
Iekšējā audita nodaļa, ņemot vērā pārskata periodā veikto sistēmu auditu rezultātus,
auditu rezultātā izteikto ieteikumu ieviešanas gaitu un notikumus pēc auditiem, ārējos
auditus, kā arī citus pārliecības sniegšanas aspektus, par ZM un Iekšējā audita nodaļas darba
apjomā ietverto padotības iestāžu iekšējo kontroles sistēmu sniedza viedokli: iekšējā
kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi – ir konstatēti
atsevišķi, specifisku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas,
pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un iestādes
mērķis tiks sasniegts.
Iekšējais audits
Pārskata periodā ministrijas resorā ir veikti sistēmu auditi par ministrijas un padotības
iestāžu – Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD), Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Lauksaimniecības datu centra
(LDC), Valsts tehniskās uzraudzības a entūras (VTUA) – vadības un atbalsta funkciju un
pamatdarbības sistēmām, kā arī ministrijas pārvaldībā esošo ES fondu sistēmām.
Nozīmīgākie auditos konstatētie fakti:
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Rezultātu un rezultatīvo rādītāju noteikšanas un to sasniegšanas uzraudzības process
ZM, VMD, VAAD, LAD ir izveidots un darbojas, lai gan ir nepieciešams to uzlabot un
aktualizēt ZM iekšējos normatīvos aktus atbilstoši faktiskajai situācijai. Kopumā
auditu apjomā ietvertie rezultāti un rezultatīvie rādītāji visu līmeņu un veidu
attīstības un budžeta plānošanas dokumentos ir noteikti atbilstoši tiesību aktu
prasībām, tomēr ir nepieciešami uzlabojumi rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmai
meža nozarē, kā arī iekšējās kontroles sistēmai lauksaimniecības politikas izstrādes
jomā. S fondu atbalsta jomā noteiktie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
netieši, bet pēc būtības ir vērsti uz politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu
sasniegšanu un ZM izveidotā Lauku attīstības programmas Vienotā uzraudzības un
novērtēšanas sistēma nodrošina noteikto rezultatīvo rādītāju uzraudzību un
novērtēšanu;
Fizisko personu datu aizsardzības sistēma VMD, PVD un VAAD ir izveidota un
pilnvērtīgi darbojas. Visās iestādēs ir apstiprināta IT drošības politika, kurā ir
reglamentēti galvenie FPD drošības aspekti, audits ieteica iestādēm vairāk uzmanības
veltīt klientu informēšanai par FPDA jautājumiem;
Auditā IT sistēmu uzturēšanas izmaksas padotības iestādēs un izmaksu optimizēšana,
ieviešot centralizēto finanšu, personāla vadības un analīzes sistēmu VMD, PVD,
VAAD, VTUA secināts, ka IS vide starp auditētajām padotības iestādēm ir ļoti atšķirīga
gan pēc apjoma, gan programmu sarež ītības un IS izmaksu ietekme uz iestāžu
kopējo budžetu ir neliela. Audita ieteikumi vērsti uz ministrijā un padotības iestādēs
vienotu grāmatvedības uzskaites pieejas izveidošanu, ieviešot IS izdevumiem
paplašinātus identifikācijas numurus;
Auditā Iepirkumu izpilde ZM tika pārbaudīti 2010.,2011. un 2012.gadā veiktie ZM
publiskie iepirkumi, to atbilstība normatīvo aktu prasībām, kā arī līgumu izpilde un
izpildes kontrole. Audita rezultātā ieteikts pilnveidot iekšējās kontroles pasākumus
attiecībā uz līgumu izpildes kontroli un parakstīt apliecinājumu par neatrašanos
interešu konflikta situācijā, uzsākot savu darbību iepirkuma komisijas sastāvā, pirms
tiek izstrādātas prasības pretendentam un iepirkuma priekšmetam;
Nevalstiskajām organizācijām sniegtais atbalsts no valsts budžeta un S fondu
līdzekļiem tiek piešķirts atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem mērķiem. LFLA finanšu
resursi veicina nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību Latvijas Lauku attīstības
programmas ieviešanā, tādējādi veidojot vidi koordinētām darbībām lauku attīstības
politikas īstenošanā un nākotnes plānošanā;
LFLA finansēto pasākumu ieviešanas jomā, izmantojot Kredītu fondu kā finanšu
inženierijas instrumentu, vadības un kontroles sistēma ir pietiekama, lai veicinātu
pasākumu mērķu sasniegšanu atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, finanšu plūsma ir
izsekojama un pamatota. Nepieciešami atsevišķi uzlabojumi Kredītu fonda ieviešanas
Līguma izpildē, normatīvo dokumentu līmenī un formālas atbildības noteikšanā
attiecībā uz Kredītu fonda administratīvo koordināciju un uzraudzību.
Eiropas Zivsaimniecības fonda revīzijas iestādes darbība

ZM Iekšējā audita nodaļa, īstenojot LR Zemkopības ministrijai dele ēto iropas
Zivsaimniecības fonda ( ZF) Revīzijas iestādes funkciju, pārskata periodā ir novērtējusi
izveidoto ZF vadības un kontroles sistēmu Vadošajā iestādē un Sertifikācijas iestādē, kuru
funkcijas atbilstoši ZM iekšējos tiesību aktos noteiktajam pilda ZM struktūrvienības, kā arī ir
veikusi Revīzijas struktūras (Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta) darba kvalitātes
uzraudzību. ZF vadības un kontroles sistēmu auditos tika izvērtēta EK vadlīnijā noteikto
pamatprasību un kritēriju izpilde, kā arī auditu apjomā tika iekļautas un auditētas vadības
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vēlmes. ZF Revīzijas iestāde pārskata periodā ir guvusi augsta līmeņa pārliecību par ZF
vadības un kontroles sistēmā iesaistīto ZM struktūrvienību darbu un funkciju izpildes
atbilstību K prasībām. Ar auditu rezultātiem ir iepazīstināta ZM vadība, Vadošās un
Sertifikācijas iestādes vadība, rezultāti ir nosūtīti K Jūrlietu un Zivsaimniecības
enerāldirektorātam.
Iespējamās korupcijas novēršana
2012. gadā tika 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 tiek veikti saskaņā ar
ministrijā un padotības iestādēs apstiprinātajiem pretkorupcijas pasākumu plāniem.
Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas izveide
Laika periodā no 2011.gada līdz 2015.gadam, paredzēts īstenot Latvijas valsts
informācijas sistēmas „Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (ZIKIS)
attīstības projektu, kam saņemts arī S līdzfinansējums. 2012.gadā ZM izstrādāja tehnisko
specifikāciju un izsludināja iepirkumu jaunās ZIKIS sistēmas izstrādei. Iepirkums noslēdzās
2012.gada beigās, bet līgums ar izstrādātāju tika noslēgts 2013.gada janvārī. Paredzēts, ka
jaunā ZIKIS sistēma pilnvērtīgi sāks darboties 2014.gada otrajā pusē. ZIKIS ir nepieciešams, lai
īstenotu ar zivsaimniecības jomu saistīto datu, kontroles un uzskaites integrāciju kopējā S
elektroniskajā informācijas aprites sistēmā, tostarp veicinātu un stiprinātu informācijas apriti
nacionālajā un starptautiskajā līmenī dažādu zivsaimniecības jomā saistīto partneru starpā.

3. PERSONĀLS
2012. g. sākumā ministrijā bija 238 amata vietas, bet gada beigās – 240 amata vietas
(209 ierēdņu amati, 27 darbinieku amati un 3 amatpersonu amati).
2012. g. sākumā bija nodarbināta 231 persona, bet gada beigās – 233 personas: 203
ierēdņi, 27 darbinieki un 3 amatpersonas, no tiem 75,5 % sieviešu un 24,5 % vīriešu.
Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2012. gadā bija 232 (1. attēls)

1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Personāla vidējais vecums ministrijā ir 40,7 gadi. Ministrijas personāla sadalījums pa
vecuma grupām redzams 2. attēlā. 15,9 % ministrijas personāla nav vecāki par 30 gadiem,
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41,6 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 22
gadi, bet vecākajam 71.

2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2012. gada decembrī

2012. g. ministrijai bija pozitīva bilance strādājošo skaita pieaugumā (3. attēls). Gada
laikā atbrīvoti 12 ierēdņi un darbinieki, bet pieņemti 14 ierēdņi un darbinieki.

3. attēls. Darbinieku bilance 2012. gadā
Ministrijā strādā 2 ierēdņi ar doktora grādu un 135 ierēdņiem (darbiniekiem) ir
ma istra grāds, 88 ierēdnim (darbiniekam) – bakalaura grāds (4. attēls).
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2012. g. ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan citu izglītības
centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada laikā 41 ierēdnis apmeklējis Valsts
administrācijas skolas piedāvātas mācības. Vidēji katrs ierēdnis gada laikā mācības
apmeklējis 1,3 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu apmeklējuši 51
reizi. Visvairāk ministrijas ierēdņi apmeklējuši mācību kursus „ fektīva prezentāciju
veidošana ar MS Office PowerPoint 2007 vai 2010” (7 ierēdņi), „MS Windows 7 un Office
2010 jaunās iespējas” (6 ierēdņi), „Stratē iskā analīze un stratē iju izstrāde” (4 ierēdņi),
„Publisko iepirkumu likuma grozījumi” (3 ierēdņi). Arī citos mācību centros 17 ministrijas
ierēdnis un darbinieks 392 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar
amata pienākumiem saistītiem jautājumiem. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 17
reizes. Kopumā ministrijā strādājošie mācījušies 766 stundas.

3. PERSONĀLS
4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi, sabiedrības aptaujas
Lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki informāciju par valsts politiku
lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā 2012. gadā regulāri
saņēma ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, tika izdoti bukleti un ziņu lapas, rīkoti semināri,
konferences un citi sabiedrības informēšanas pasākumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta
lauksaimnieku informēšanai par LAP pasākumiem, kā arī Rīcības programmas ZF atbalsta
pasākumu ieviešanu Latvijā. Lauksaimnieki regulāri saņēma informāciju par pasākumu
sākuma un beigu termiņu un par nosacījumiem – gan ar nozaru sabiedrisko organizāciju
starpniecību, gan ZM interneta mājaslapā www.zm.gov.lv (turpmāk – ZM mājaslapa).
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 1012. gadā tika sagatavota un izplatīta
439 relīzēs, kas arī ievietotas ZM mājaslapā. No tām 40 relīzes informēja par izmaiņām LAP
pasākumu nosacījumos un finansējuma saņemšanā, KLP reformas ieviešanas gaitu un
iecerēm nākamajā plānošanas periodā (2014. – 2020.g.), kā arī Latvijas nostāju S
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Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kas saistītas ar LAP.
Savukārt 33 relīzes vēstīja par jaunumiem Ministru kabineta pieņemtajos noteikumos un ZF
pasākumu izsludināšanā, kā arī Kopējo Zivsaimniecības politiku (KZP) nākamajā
programmēšanas posmā un Latvijas nostāju ZF jautājumos S Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Visa sagatavotā informācija nosūtīta arī ZM
sadarbības partneriem – sabiedriskajām organizācijām un ražotāju asociācijām.
Pagājušajā gadā norisinājās četras re ionālās konferences „ si informēts un ražo
laukos” visos Latvijas vēsturiskajos novados ar zemkopības ministres Laimdotas Straujumas
un ZM amatpersonu piedalīšanos. Tajās runāts par izmaiņām LAP nosacījumos un diskutēts
par nākamā programmēšanas perioda LAP programmām un finanšu atbalsta modeli, kā arī
sniegtas atbildes uz visiem lauksaimniekus, mežsaimniekus un zivsaimniekus
interesējošajiem jautājumiem.
Informatīvajā seminārā – preses dienā re ionālajiem medijiem zemkopības ministre
Laimdota Straujuma, ministrijas amatpersonas un speciālisti sniedza izsmeļošus
skaidrojumus par S fondu apguves iespējām un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par ZM
kompetences nozarēm.
Zemkopības ministre 2012.g. vairāk nekā 20 darba vizītēs apmeklējusi Latvijas
re ionālās pilsētas, novadus un pagastus, tikusies ar lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un
zivsaimniekiem un diskutējusi par aktuālajiem nozaru jautājumiem. Vizīšu norisi
atspoguļojuši un jautājumus ministrei uzdevuši re ionālo mediju žurnālisti.
Laimdota Straujuma un ZM speciālisti piedalījušies LTV 1, LTV7, LNT, TV3, LR1, LR 4
raidījumu ierakstos un tiešraidēs, kurās notikušas diskusijas par ZM kompetences tematiku.
Zemkopības ministre viesojusies vairāku re ionālo mediju redakcijās un atbildējusi uz lasītāju
jautājumiem.
Tāpat gan ministre, gan ministrijas speciālisti diskutējuši par esošo situāciju un
atbildējuši uz visiem žurnālistu jautājumiem, snieguši intervijas, skaidrojuši un komentējuši
norises nozarēs, kas publicētas žurnālos „Saimnieks”, „Agrotops”, „Praktiskais Latvietis” un
drukātajos nozaru žurnālos, laikrakstos „Latvijas Avīze”, „Diena”, „Dienas Bizness”
„Neatkarīgā Rīta Avīze” un re ionālajos medijos, elektroniskajā biļetenā „Agropols”,
sabiedriskajos un specializētajos lauksaimnieku, mežsaimnieku un zivsaimnieku interneta
portālos.
Mediji arī informējuši sabiedrību par to, ka Laimdota Straujuma 2012.g. par augstiem
sasniegumiem apbalvoja 31 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas
aprites darbinieku, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas
medaļas „Par centību”, Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības
rakstus.
Regulāri tiek aktualizēta informācija ZM mājaslapā, kurā tiek veikta arī sabiedrības
viedokļa apzināšana, sadaļās „Sabiedrības viedoklis” un „Aktuālais jautājums”, ievietojot
aktuālus jautājumus par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību. Šajās sadaļās
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 šādā ceļā iegūst vērtīgas
ziņas par lauku iedzīvotājus interesējošiem tematiem, ražotāju ieteikumus un ierosinājumus.
Savukārt sadaļā „Dalība S” regulāri ievietota informācija par aktualitātēm S lēmumu
pieņemšanā
S Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, Īpašajā
lauksaimniecības komitejā un Pastāvīgo pārstāvju komitejā, kā arī materiāli par EK un ES
Padomes darba grupām un nacionālajām pozīcijām.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. Notika divas zemkopības ministres Laimdotas
Straujumas preses konferences par LAP 2007.-2013.g. pasākumu pieteikšanās termiņiem,
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finansējuma saņemšanu, izmaiņām normatīvajos aktos, Latvijas nostāju S Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs saistībā ar LAP. Preses konferencēs stāstīts
arī par nākamā programmēšanas perioda LAP programmām, sagaidāmajām izmaiņām un
sasniedzamajiem mērķiem. Ministre un speciālisti preses konferencēs atbildēja uz žurnālistu
jautājumiem.
Sagatavoti un LTV 1. programmā 12 reizes pārraidīti sižeti par LAP pasākumiem un
projektu veiksmīgu realizāciju re ionos televīzijas raidījumā „ s – savai zemītei”.
Sagatavoti un LTV 1. programmā pārraidīti pieci raidījuma cikli par jauniešu
iespējām dzīvot un strādāt Latvijas laukos, veiksmes stāsti, apgūstot S finansējumu.
Sagatavoti divi laikraksta „Latvijas Avīze” ielikumi par LAP apguvi Latvijā 2007. 2013.g., par pašreizējām finansējuma iespējām no S fondiem, kā arī sniegta jaunākā un
aktuālākā informācija par nākamā plānošanas perioda pasākumiem.
Pēc nepieciešamības gatavota informācija un atbildes uz lauksaimnieku
jautājumiem par LAP Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku
saeimas (ZSA) sanāksmēm un Lauksaimnieku konsultatīvās padomes sanāksmēm. Apkopoto
informāciju zemkopības ministre izmantojusi diskusijām ar lauksaimniekiem. Gatavota arī
informācija par LAP pasākumu finansējumu, izmaiņām normatīvajos aktos, pieteikšanās
termiņiem un Latvijas nostāju S Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kas regulāri nosūtīta arī lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām.
Vērtīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā devis Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) struktūrvienība – Valsts Lauku tīkls (VLT), kas vienuviet apkopo un
koordinē lauksaimniekiem nepieciešamo informāciju no dažādiem avotiem. VLT galvenās
informēšanas pasākumi 2012. g. bija šādi:
 izdoti 12 izdevuma „Lauku Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi mēnesi), kur apkopota
aktuālākā informācija par norisēm lauksaimniecībā un lauku attīstībā, labas un
pārņemamas prakses piemēri, speciālistu ieteikumi un termiņi, kurus lauksaimnieki
nedrīkstētu aizmirst (pieteikšanās konkursiem, atskaišu iesniegšana u.tml.).
Izdevums pieejams arī elektroniski VLT mājaslapā;
 lauksaimnieki regulāri informēti par aktualitātēm LAP 2007. – 2013. gadam re ionos
norisošos semināros un diskusijās par uzņēmējdarbības veicināšanas tematiem,
L AD R pieeju un pasākuma iniciatīvām, kā arī labas prakses piemēriem;
 noorganizēti 305 informatīvie semināri, kurus apmeklējis 7661 dalībnieks. Semināru
ietvaros sniegta arī vispārēja informācija LFLA iespējām Latvijā;
 pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros
norisinājušās informatīvās dienas deviņās teritorijās, kurās piedalījās 152 jaunieši.
Noslēgušās mācības sešās teritorijās, apmācīti 65 jaunieši;
 tālmācības (e-apmācības) programmu uzturēšanas un atjaunošanas pasākuma
ietvaros veikta apmācība trīs grupās: Lauksaimniecības pamati, Uzņēmējdarbības
uzsākšana un L AD R. Visās programmās mācīts par dažādiem S finanšu
instrumentiem tai skaitā LFLA;
 regulāri aktualizēts vietējo rīcības grupu kontaktinformācijas buklets un aktuālo
pasākumu kalendārs;
 pasākuma „Novadu lauku attīstības speciālistu darba nodrošināšana” ietvaros
galvenie uzdevumi ir saistīti ar sabiedrības informēšanu par valsts un ES atbalsta
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
51 (90)

iespējām VLT aktivitāšu ietvaros. Novadu lauku attīstības speciālisti aktīvi
iesaistījušies VLT aktivitāšu organizēšanā un sabiedrības informēšanā par tiem, kā arī
VLT mājaslapas papildināšanā un informācijas aktualizēšanā.
Plašsaziņas līdzekļi aktīvi atspoguļojuši gadskārtējā un sabiedrībā iecienītā lauku
uzņēmēju konkursa „Sējējs 2012” norisi – intervēti konkursa dalībnieki un sniegta informācija
par konkursa uzvarētājiem.
Mežsaimniecība. Visilggadīgākais un viens no iemīļotākajiem ar mežu saistītajiem
pasākumiem, ko tradicionāli pavada plašs atspoguļojums visa veida informācijas līdzekļos, ir
Meža dienas. Meža dienu 2012. g. moto: „Iepazīsties - Koks!” ar Meža dienu lielo notikumu izstādes „Iepazīsties - Koks!” atklāšanu Muzeja naktī 19. maijā Mežaparka estrādes telpās.
Meža dienās gadskārtēji notiek gan meža kopšana, gan jaunā meža un jaunu kociņu pie
ēkām, parkos u.tml. stādīšana. Kociņu stādīšanā visā Latvijā piedalās darba kolektīvi, draugu
grupas, imenes ar bērniem u.c., un to pamatoti var uzskatīt par visu valsti aptverošu
informējošu un mežu izzinošu kampaņu. Meža dienās 2012. notika ap 400 pasākumiem.
Sadarbībā ar vispārizglītojošajām un profesionālajām izglītības iestādēm arī 2012.
gadā – jau sesto reizi - tika rīkots tradicionālais konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”, kas vairo
bērnu un jauniešu zināšanas un izpratni par koka daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un
iespējām. Pagājušajā gadā konkursu rīkoja sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas”. Konkurss
norisinājās laika posmā no 2012. gada 11. maija līdz 5. oktobrim, tajā iesūtīti 105 kolektīvu
darbi. Konkursa norisi atspoguļoja plašsaziņas līdzekļi, īpaši re ionālie mediji.
Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem
meža nozarē, 2012. g. pasniedza jau devīto gadu.
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MPKC) VLT pasākumu ietvaros 2012.
gadā klajā laida četrus informatīvos izdevumus „Čiekurs” (vienu reizi ceturksnī), kurā
publicēta jaunākā informācija par meža apsaimniekošanu, speciālistu komentāri,
pieredzējušu mežkopju un meža īpašnieku praktiskie padomi, kā arī īss notikumu apskats
pasaulē un Latvijas novados. Izdevums pieejams arī elektroniski MPKC mājaslapā
www.mkpc.llkc.lv.
Zivsaimniecība. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma 2012. g. tikās ar S
Zivsaimniecības komisāri Mariju Damanaki un informēja par Latvijas zivsaimnieku interesēm
KZP reformas ietvaros, kā arī komisāre iepazinās ar situāciju zivsaimniecībā kopumā un
viesojās vairākos uzņēmumos. Tika rīkota tikšanās ar žurnālistiem, un komisāres vizīte
vispusīgi atspoguļota plašsaziņas līdzekļos.
Sagatavoti un LTV1 programmā 9 reizes pārraidīti sižeti par ZF pasākumiem un S
projektu realizāciju televīzijas raidījumā " s - savai zemītei".
Savukārt laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze” publicēts pielikums par ZF.
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) - LLKC struktūrvienība - nodrošināja
regulāru informācijas apriti, ievietojot aktualitātes savā mājaslapā www.zivjutikls.lv, sekojot
līdzi jaunumiem zivsaimniecībā, informējot lasītājus par aktualitātēm ZF apguves gaitā un
pieteikšanās iespējās. ZST galvenās informēšanas pasākumi 2012. gadā bija šādi:
 izdoti 6 izdevuma „Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi divos mēnešos), kur apkopota
aktuālākā informācija par zivsaimniecībā, labas un pārņemamas prakses piemēri,
speciālistu ieteikumi un termiņi, kurus lauksaimnieki nedrīkstētu aizmirst
(pieteikšanās konkursiem, atskaišu iesniegšana u.tml.). Izdevums pieejams arī
elektroniski ZST mājaslapā www.laukutikls.lv/zivju_lapa;
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 izgatavoti informatīvie plakāti „Latvijas zivis”, kura mērķis – atspoguļot ZF
finansējuma iespējas izglītības iegūšanā un informācijas izplatīšanā;
 organizēta starptautiska konference „Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
iespējas”, kuras mērķis ir dalīties pieredzē un diskutēt ar Zivju vietējās rīcības
grupām (ZVRG), zivsaimniecības sektora, vietējo pašvaldību un sociālo partneru
pārstāvjiem par zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot
arī ZF iespējas. Sniegts arī ieskats nākamā plānošanas perioda iropas Jūrniecības
un Zivsaimniecības fonda ( JZF) aprisēs. Konferencē piedalījās 105 dalībnieki, kuri
tika informēti par ZF pieejamā finansējuma izlietojuma gaitu;
 BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā organizēts starptautisks seminārs
„Biofiltri recirkulācijas akvakultūras sistēmās”, kura laikā apskatītas iespējas
izmantot ZF finansējumu recirkulācijas sistēmu izveidē;
 vēl vienā starptautiskā seminārā „Storu akvakultūra un tirgus iespējas” sniegts
pārskats par S atbalsta politiku akvakultūrai Latvijā 2007. – 2013. gadā un
iespējamo atbalstu akvakultūras attīstībai nākamajā finansēšanas periodā;
 Latvijas Lauku forumā noorganizēta diskusija „ ZF 4. prioritārā virziena loma Kopīgās
zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai Latvijā” - par ZF finansējumu un
virzību uz izvirzītajiem mērķiem;
 organizēti 34 informatīvi un izglītojoši semināri, kuros piedalījušies 683 dalībnieki,
saņemot arī vispārēju informāciju par ZF iespējām Latvijā;
 organizēti 19 pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, kurus apmeklējuši 744 dalībnieki,
aplūkojot arī īstenotos ZF projektus, tādejādi popularizējot fonda sniegtās iespējas;
 plašu publicitāti ieguvis pasākums „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves
un uzņēmējdarbības veicināšanai”, kas norisinājās vairākos vēsturiskajos
zvejniecības novados un kurā jaunieši ieguva zināšanas par uzņēmējdarbības
pamatiem, biznesa plāna izstrādāšanu, informāciju par mājražošanu un aktuālajiem
finansējuma piesaistīšanas instrumentiem zivsaimniecībā, t.sk. ZF rīcības
programmu un LEADER programmu.

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pamatojoties uz MK 2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 2012.gadā atbalsta pasākuma
„Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības
veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās” ietvaros lauku un lauksaimnieku
biedrības un nodibinājumi saņēma 240 780 latus, lai nodrošinātu informācijas apriti starp
valsts pārvaldes iestādēm un iropas Savienības institūcijām.
Izstrādājot normatīvos aktus, pozīcijas un instrukcijas ZM konsultējas lauksaimnieku
nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomi (LOSP), Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju asociācijām; un citām nevalstiskām
organizācijām, kas pārstāv lauksaimniecības produktu ražotāju intereses.
Lauksaimniecība
ZM, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, konsultējas
ar nozares nevalstiskajām organizācijām, regulāri piedalās LOSP, biedrības „Zemnieku
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saeima”,
Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu
asociācijas,
Lauksaimniecības
statūtsabiedrību asociācijas, Latvijas Biolo iskās lauksaimniecības asociācijas, Latvijas
šķirnes dzīvnieku audzētāju asociāciju un citu nevalstisku organizāciju organizētās
sanāksmēs, semināros, konferencēs, valdes sēdēs un citos organizētos pasākumos, lai
informētu par aktualitātēm valsts un S atbalsta un nozaru attīstības jomā, kā arī lai
atbildētu uz nevalstisko organizāciju uzdotiem jautājumiem.
2012.g. ZM un LOSP turpināja savu sadarbību, noslēdzot sadarbības līgumu par
lauksaimnieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos lauksaimniecības un lauku
attīstības politikas veidošanā, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšanu par ministrijas
pieņemtajiem lēmumiem. LOSP sēdēs regulāri piedalās zemkopības ministrs, lai informētu
par aktualitātēm lauksaimniecības jomā, kā arī atbildētu uz LOSP pārstāvju jautājumiem.
Kopš 2002.g. ar ZM atbalstu darbojas LOSP Briseles birojs, kas nodrošina regulāru kontaktu
uzturēšanu un informācijas apmaiņu ar S Profesionālo lauksaimniecības organizāciju
komiteju un ES Lauksaimniecības kooperatīvo organizāciju savienību COPA/COG CA
(Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union/General
Confederation of Agricultural Co-operatives in the uropean Union), kā arī pēc iespējas – ar
EK amatpersonām, S dalībvalstu lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvniecībām un
to vadītājiem.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir viens no galvenajiem ZM
sadarbības partneriem lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. LLKA ir biedrība,
kas apvieno LR Uzņēmumu re istrā re istrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības un nodrošina sadarbību un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību
institūcijām kooperācijas jomā. 2012.g. ZM veiksmīgi turpināja sadarbību ar LLKA, 2011.g.
noslēgtā sadarbības ilgtermiņa līgumu ietvaros, kura mērķis ir sadarbības veicināšana un
būtiskāko problēmu risināšana lauksaimniecības, lauku attīstības un lauksaimnieku
kooperācijas jomā. Sadarbībā ar LLKA un iesaistot citas nevalstiskās organizācijas 2012.gadā
nogalē ZM izstrādāja jaunus MK noteikumus lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanai,
kas stājās spēkā 2013.g. sākumā (MK 2013.gada 29.janvāra noteikumi „Nr.73 Noteikumi par
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”).
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
2012.g. ZM ir parakstījusi trīspusēju sadarbības nodomu protokolu ar Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) un Latvijas zinātņu akadēmiju (LZA).
Nodomu protokolā ir noteikta sadarbība normatīvo aktu jomā, kas attiecas uz zinātni un
augstāko izglītību, informācijas apmaiņa kā arī starptautiskās zinātnes sadarbības
veicināšana.
Pārtikas pārstrādes nozare
ZM, izstrādājot un īstenojot pārtikas nozares politiku, konsultējas ar Latvijas Pārtikas
uzņēmumu federāciju (LPUF). ZM un LPUF ir turpinājušas sadarbību, noslēdzot sadarbības
līgumu, kas paredz kopīgi izstrādāt pārtikas aprites politiku, piedalīties tā organizēšanā un
veicināt nozares perspektīvo attīstību.
ZM pirms normatīvo aktu projektu izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē nosūta
tos LPUF atzinuma sniegšanai, kā arī iesaista LPUF ministrijas izveidotajās starpinstitūciju
darba grupās, kas darbojas dzīvnieku un augu izcelsmes produktu, vīna, spirta un alkoholisko
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dzērienu, S ārējās tirdzniecības un citās jomās, kā arī nodrošina iesaistīšanos lēmumu
pieņemšanā.
LPUF regulāri tiekas ar zemkopības ministri, 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 apmaiņu un
profesionalitāti aktuālu jautājumu risināšanā.
ZM sadarbojas ar Pārtikas nozares padomi (turpmāk – Padome), lai veicinātu
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas pārtikas nozares attīstību. Saskaņā ar MK 2011.gada
9.augusta noteikumos Nr.624 „Pārtikas nozares padomes nolikums” noteikto kārtību
Padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda zemkopības ministrs, savukārt priekšsēdētāja
vietnieka pienākumus – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētājs.
Padome koordinē ar pārtikas nozari saistītos jautājumus, nodrošina pārtikas nozarei būtisku
problēmu risināšanu, veicina pārtikas nozares attīstību, sekmējot tās konkurētspēju vietējā
un starptautiskā tirgū, kā arī pārtikas produktu eksportu. Padomes sastāvā ir iekļauti kā
valsts pārvaldes institūciju, tā arī lauksaimniecības, pārtikas ražotāju, tirgotāju un sabiedrības
veselības organizāciju pārstāvji, kuru uzdevums ir izvērtēt ar pārtikas nozari saistītus
jautājumus un sniegt par tiem viedokli, sniegt priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm
pārtikas nozarē, izvērtēt un sniegt viedokli par tiesību aktiem, to projektiem un attīstības
plānošanas dokumentiem, kā arī plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar pārtikas nozari.
Vienlaikus Padomes uzdevumos ietilps arī izvērtēt citu jomu ietekmi uz Latvijas pārtikas
nozari.
Svarīgi, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir uzsācis sadarbību ar ZM un LPUF ar
mērķi uzlabot pārtikas produktu iepirkumu kvalitāti. Atbilstošā informācija , kas sagatavota
2012.g. ir pieejama IUB mājas lapā sadaļā „Nozaru organizāciju ieteikumi. Pārtikas produktu
iepirkumi”, t.sk. ieteikumi pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu
veicējiem .
Zivsaimniecība
Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – ZKP) ir konsultatīva un koordinējoša
institūcija, kuras darbības mērķis ir veidot līdzsvarotu zivsaimniecības attīstības politiku un
saskaņot valsts un nevalstisko organizāciju viedokļus par zivsaimniecības politikas
īstenošanu. ZKP darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumiem
Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”. ZKP sastāvā ir valsts un
zivsaimniecības organizāciju pārstāvji. 2012.g. notikušas piecas sēdes , kurās skatīti dažādi
nozares jautājumi, t.sk. nozvejas limitu sadales principu pielietošana, nozvejas iespējas
Baltijas jūrā un Kopējās zivsaimniecības politikas reformas gaita. Arī Zivju fonda padomes,
kurai 2012.g. bija sešas sēdes, sastāvā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Meža nozare
Meža konsultatīvā padome (turpmāk – MKP) ir konsultatīva un koordinējoša
institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt līdzsvarotas meža nozares politikas veidošanu un
īstenošanu Latvijā. MKP izveidota 1997.g. un pašlaik darbojas saskaņā ar MK 2012.gada
3.jūlijā noteikumiem Nr.473. „Meža konsultatīvās padomes nolikums”. Padomes
priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs un tās sastāvā kopš 2006. gada ir Latvijas Meža
īpašnieku biedrība, kas ir nevalstiska organizācija. Padomei ir vairāki uzdevumi, t.sk.
nodrošināt informatīvo saikni starp meža nozares nevalstiskajām organizācijām un ZM,
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sniedzot priekšlikumus padomē pārstāvēto valsts institūciju un meža nozares nevalstisko
organizāciju sadarbības pilnveidei. Arī Meža attīstības fonda un Medību saimniecības
attīstības fonda, kuru padomes vada zemkopības ministrs, konsultatīvajā padomēs ir
nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Latvijas Pašvaldību savienība
ZM ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS). Ik gadu
abas institūcijas vienojas par sarunu tematiem, parakstot nodomu protokolu, kas paredz
savstarpēju sadarbību informācijas apmaiņā 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 stratē iju īstenošanu Lauku attīstības
programmā 2007.–2013.gadam un Rīcības programmas ZF atbalsta ieviešanai, kā arī
aktualitātēm lauksaimniecības atbalsta jomā, mežu politikā, zivsaimniecībā, ūdeņu
apsaimniekošanā un lauku attīstības speciālistu darbu pagastos.

NVO pārstāvība ES tiesību aktu izstrādes un pieņemšanas procesā
ZM ir izstrādāta vienota kārtība, kādā ZM un tās padotības iestāžu amatpersonas
pārstāv Latvijas intereses iropas Savienības institūcijās. Lai nodrošinātu nevalstisko
organizāciju un sociālo partneru iesaisti un interešu ievērošanu S tiesību aktu izstrādes un
pieņemšanas procesā un Latvijas Republikas nacionālo pozīciju S jautājumos izstrādes
gaitā, ir izveidotas starpinstitūciju darba grupas, kurās iesaistīti gan līdzatbildīgo ministriju,
gan sociālie partneri un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Starpinstitūciju darba grupas
izskata S dokumentus ( S tiesību aktu projektus, sanāksmju materiālus, ziņojumus u.c.) un
saskaņo pozīciju un instrukciju projektus noteiktajos gadījumos, kā arī veic citus pienākumus
saskaņā ar ZM departamentu direktoru sanāksmē vai vadības apspriedē nolemto. No
nevalstisko organizāciju sektora ZM starpinstitūciju darba grupās pārstāvētās organizācijas ir
LOSP, Zemnieku saeima, Latvijas zemnieku federācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federācija, Latvijas biolo iskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas tirgotāju asociācija,
Latvijas Piena ražotāju asociācija, Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, Latvijas
Biškopības biedrība, Latvijas Olu Ražotāju asociācija, Latvijas gaļas ražotāju un pārstrādātāju
asociācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas augu aizsardzības
līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija, Latvijas kokmateriālu eksportētāju asociācija,
Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācija, Lauksaimniecības
Statūtsabiedrību asociācija, K/s Latvijas meža īpašnieku asociācija, Latvijas kokmateriālu
eksportētāju asociācija, Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija, Latvijas zvejnieku
federācija, Kurzemes zvejnieku asociācija, Latvijas Zivsaimniecības asociācija, u.c. asociācijas,
Latvijas Melioratoru biedrība, Latvijas enētiķu un selekcionāru biedrība, Latvijas
mežizstrādātāju savienība, kā arī pārstāvji no rajonu lauksaimnieku apvienībām. Informācija
par jaunajiem Padomē iesniegtajiem tiesību aktu projektiem par kuriem ZM gatavo
sākotnējās nacionālās pozīcijas, kā arī pozīciju izstrādāšanas termiņi un par sagatavošanu
atbildīgo amatpersonu kontaktinformācija arī ir atrodama ZM interneta mājas lapā. Bez tam,
pirms Īpašās lauksaimniecības komitejas, COR P R un MP sanāksmēm ZM interneta mājas
lapā tiek publicēti Īpašās lauksaimniecības komitejas, COREPER un MP sanāksmēs izskatāmo
jautājumu saraksti, tādējādi dodot iespēju NVO, kas nav iekļautas starpinstitūciju darba
grupā, bet vēlas iesaistīties konkrēta jautājuma risināšanā, tajā piedalīties. Arī apstiprinātās
sākotnējās pozīcijas un pozīcijas uz MP tiek publicētas ZM interneta mājas lapā.
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2012.g. VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros nacionālā līmeņa
lauksaimniecības nozaru organizācijas sagatavoja nozares/jomas analīze un izstrādāja
priekšlikumus nozares attīstībai, tā veicinot lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru
nevalstisko organizāciju līdzdalību Latvijas pozīcijas izstrādē par Kopējās lauksaimniecības
politikas nākotni un citu jautājumu izskatīšanā un plānošanā.

5.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1. 2011. gadā sākto pasākumu turpināšana
Daļa no 2011. g. sāktajiem pasākumiem turpināsies arī 2012. g., un tie pamatā ir šādi:













uzsākt darbu pie priekšlikumu sagatavošanas lauksaimniecības zemes racionālai
izmantošanai, tās apjoma saglabāšanai, efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai un
Latvijas zemes resursu aizsardzībai un pieejamībai Latvijas iedzīvotājiem.
turpināt aizstāvēt Latvijas pozīciju par liellopu elektroniskās apzīmēšanas ieviešanu
un liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas sistēmas atcelšanu;
turpināt atzīt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas attiecīgās lopkopības jomās
un izsniegt darbības sertifikātus fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības
dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju
transplantāciju (2012.g. izsniegti sertifikāti (no jauna izsniegti 2, pagarināti 2
sertifikāti);
turpināt produktivitātes kontroli jeb pārraudzību piena un gaļas ganāmpulkos
(pārraudzība 2012.g. tika veikta
slaucamo govju ganāmpulkos, piena kazu
ganāmpulkos, gaļas kazu ganāmpulkos, gaļas liellopu ganāmpulkos, aitu
ganāmpulkos);
turpināt sekmēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivju produktu
eksportu;
atbalstīt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivju produktu veicināšanas
pasākumus iekšējā un ārējos tirgos;
sadarbībā ar konomikas ministriju turpināt darbu pie regulējuma izstrādes pārtikas
tirdzniecībā, lai ierobežotu negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu starp
tirdzniecībā iesaistītajām pusēm un mazumtirgotāju iepirkumu varas izmantošanu
attiecībās pret piegādātāju un veicinātu Latvijā ražoto pārtikas produktu patēriņu;
pilnveidot pārtikas kvalitātes shēmu prasības, kā arī Pārtikas nozares padomes
ietvaros koordinēt ar pārtikas nozari saistītus jautājumus un nodrošināt pārtikas
nozarei būtisku problēmu risināšanu.

5.2. 2013. gada galvenie uzdevumi un pasākumi
2013.g. ZM savu piecu darbības virzienu ietvaros veiks šādus galvenos uzdevumus un
pasākumus:
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Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros
 Nodrošināt Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību;
 Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības un zinātnisko institūciju
sistēmas pilnveidē un darbības optimizācijā;
 Pilnveidot valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības attīstībai meža
jomā, attīstot valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un apsaimniekošanu.
Darbības virziena „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros

S tiešo maksājumu pilnveidošana Latvijā attiecībā uz 2013.g.;
 Sadarbojoties ar Finanšu ministriju izstrādāt uzņēmējdarbību laukos veicinošus
priekšlikumus nodokļu jomā;
 Izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem no 2014.g. atbilstoši K
vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecībā;
 Partnerības līguma izstrāde par LFLA un JZF, sadarbībā ar Finanšu ministriju, un
iropas Savienības
fondu
savstarpējās papildinātības un saskaņotības
nodrošināšana;
 LAP 2014. - 2020.gadam izstrāde un Latvijas galveno prioritāšu noteikšana
lauksaimniecībai, meža nozarei un lauku attīstībai, apspriešana ar sociālajiem un
ekonomiskajiem partneriem, iesniegšana
iropas Komisijai apstiprināšanai,
komunikācija ar iropas Komisiju un ārējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai
nodrošinātu LAP pasākumu ieviešanas uzsākšanu 2014.g. (KLP II. pīlārs);
 ZRP 2014. - 2020. g. izstrāde, apspriešana ar sociālajiem un ekonomiskajiem
partneriem, iesniegšana iropas Komisijai apstiprināšanai, komunikācija ar iropas
Komisiju un ārējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai nodrošinātu ZRP pasākumu
ieviešanas uzsākšanu 2014.g.;
 Iekšējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai nodrošinātu LAP un ZRP pasākumu
ieviešanas uzsākšanu 2014.g.;
 Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra pasākumu ieviešanai, t.sk. ražotāju
un starpnozaru organizāciju izveide Latvijā, kā arī S institūciju un dažādu organizāciju
dokumentu izvērtēšana un Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses t.sk. dalība S lēmumu pieņemšanas
institūcijās;
 Turpināt LAP un ZRP 2007.- 2013.g. īstenošanu, nodrošinot efektīvu pieejamā
finansējuma apguvi;
 Izstrādāt risinājumus piena kvotu sistēmas pilnveidošanai un piena un gaļas nozaru
attīstības virzienu izstrāde un ieviešana;
 Izstrādāt priekšlikumus kooperācijas veicināšanai, kreditēšanas un kredītgarantiju
pilnveidošanai investīciju piesaistei lauku teritorijās un riska pārvaldības instrumentu
uzlabošana;
 Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana - sadarbībā ar LLKC,
LVA I un vietējām pašvaldībām - īstenojot pasākumus, lai palielinātu Latvijas pārtikas
preču īpatsvaru publiskajos iepirkumos un patēriņā;
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P regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū
kokmateriālus un koka izstrādājumus darbības nodrošināšana Latvijā, integrējot ar
Latvijas nacionālo sistēmu;
 Priekšlikumu sagatavošana grozījumiem Meliorācijas likumā;
 Līdzdalība Attīstības finanšu institūcijas izveidošanā, saistībā ar LAF.
Darbības virziena „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” ietvaros
 Nacionālo normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu augstu pārtikas drošuma un
kvalitātes, dzīvnieku veselības un labturības līmeni, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes
produktu tirdzniecību, nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apriti, veicinātu drošu un kvalitatīvu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku
slimību ārstēšanā un profilaksē;
 Piedalīšanās S normatīvo aktu un politisko dokumentu sagatavošanā, nodrošinot
Latvijas interešu ievērošanu pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības,
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības, dzīvnieku barības un
veterināro zāļu jomā;
 Administratīvā sloga samazināšana svaigpiena apritē iesaistītajiem uzņēmējiem
(normatīvā regulējuma un LDC datu bāzes pilnveidošana);
 Veicināt ražotāju iesaistīšanos iropas Savienības pārtikas kvalitātes shēmās –
garantēto tradicionālo īpatnību, aizsargāto eogrāfiskās izcelsmes norāžu un
aizsargāto cilmes vietas nosaukumu shēmās;
 Jaunās Kopienas dzīvnieku veselības stratē ijas 2007-2013.g. mērķa “Profilakse ir
labāka par ārstēšanu” sasniegšanai nepieciešams izstrādāt un ieviest:
- dzīvnieku veselības likumu, kas nodrošinās augstu standartu sasniegšanu dzīvnieku
un sabiedrības veselības jomā, racionālu lauksaimniecības un tās sektoru attīstību un
paaugstinās produktivitāti;
- normatīvo aktu bāzi, kas nosaka dzīvnieku slimību profilakses pasākumus, efektīvu
slimību uzraudzību, kontroli un zinātnisku izpēti, lai samazinātu infekcijas slimību
izplatību un līdz minimumam novērstu slimību uzliesmojuma ietekmi.
 Biolo iskās lauksaimniecības kontroles sistēmas uzlabošana saistībā ar iropas
revīzijas palātas 2012.g. ziņojumu „Revīzija kontroles sistēmai, kas reglamentē
biolo isko produktu ražošanu, pārstādi, izplatīšanu un importu”.
 Nodrošināt iropas Savienības Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratē ijas 2012.2015.g. īstenošanu;
 Pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā, izstrādāt
risinājumus sabiedrības iesaistīšanai dzīvnieku labturības jomas uzraudzībā;
 Koordinēt informācijas apriti ministrijā un padotības iestādēs saistībā ar Pasaules
Tirdzniecības organizācijas Līgumu par sanitārajiem un fitosanitārajiem jautājumiem
(PTO/SPS), koordinēt SPS nacionālā informācijas aprites punkta (SPS National nquiry
Point) darbību, kā arī sniegt atzinumu un sagatavojot ministrijas nostāju tirdzniecībā
ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;
 Sagatavot priekšlikumus rīcībai, kas veicinās „Padomes 2012.gada 22.jūnija
secinājumos par mikrobu rezistences ietekmi cilvēku veselības nozarē un veterinārijā
– perspektīva „Viena veselība”” minēto darbību izpildi, lai ierobežotu mikrobu
rezistences pret veterinārmedicīnā lietojamajām antibiotikām attīstību.
Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējīga saglabāšana” ietvaros
 Sagatavot normatīvo aktu priekšlikumus lauksaimniecības zemes efektīvai un
ilgtspējīgai izmantošanai (Valsts prezidenta 2012.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.5 "Par
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priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai" dotā
uzdevuma izpilde);
Savstarpējā atbilstība: pārskatīt sarakstu atbilstoši Horizontālās regulas prasībām pēc
2013.g. (īpaši attiecībā uz mitrzemēm, augsnes auglības saglabāšanu, ilgtspējīgu augu
aizsardzības līdzekļu lietošanu, ūdens ietvara direktīvu prasībām);
Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
zivsaimniecībā, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu saglabāšanu;
Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2011-2013.gadam izvērtējums un
jauna rīcības plāna 2014-2016.g. sagatavošana;
Latvijas interešu aizstāvība S ikgadējo nozvejas kvotu regulu pieņemšanā;
Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2014.- 2020. gadam
izstrāde;
Veicināt nozares un sabiedrības iesaistīšanos dabas resursu aizsardzības un
saglabāšanas jomā, nodrošinot mērķētu valsts atbalstu šo resursu ilgtspējīgā
izmantošanā, t.sk. Zivju fonds un Mežu attīstības fonds;
Priekšlikumu izstrāde normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo biotopu
noteikšanu mežā un Natura 2000 teritorijā esošo mežu apsaimniekošanai;
Lauksaimniecības un Meža nozares pasākumu izstrāde siltumnīcefekta gāzu
piesaistes stabilizēšanai Kioto protokola otrajam periodam (palielināšanai ilgtermiņā)
un S G inventarizācijas Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā uzlabošanas pasākumu izstrāde.

Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros
 Organizēt konkursu „Sējējs 2013”;
 Darba izpildes elektroniskās novērtēšanas sistēmas ieviešana ministrijā.
 Informāciju sistēmas „Horizon” pilnveidošana;
 Informēt sabiedrību par LAP un Zivsaimniecības fonda pasākumiem un apguves
iespējām. Ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt informāciju par ministrijas
darbību, komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem
jautājumiem;
 Nodrošināt LAP 2007. – 2013.g. un ZRP 2007. – 2013.g. uzraudzību Latvijā, ZF un
LFLA vadības un kontroles sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanu un LFLA,
ELGF Kompetentās iestādes funkciju un ZF Sertifikācijas iestādes funkciju veikšana;
 LAP 2013-2020.g. un EJZP 2013-2020.g. Ex-ante novērtējumu izstrādes un
Nepārtrauktās novērtēšanas organizēšana;
 Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles sistēmas pilnveide;
 Organizēt ZM un padotības iestāžu koplietošanas IS iekšējo procedūru izstrādi IT
pārvaldības procesu reglamentēšanai, kā arī pilnveidot koplietošanas IS (DVS un
RVS);
 Veikt ministrijas valsts īpašumu apsaimniekošanas modeļa efektivitātes un
ekonomiskuma izvērtējumu.

5.3. 2013. gadā plānotie sadarbības projekti




ZM dalību Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomē un darba grupā.
Latvijas dalība 5 Ziemeļvalstu (Zviedrija, Somija, Dānija, Norvē ija, Islande) - 3 Baltijas
valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija) padomē NB8;
Nodrošināt „3+3” valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija un Zviedrija, Somija, Dānija), S
Liberāļu grupas, NB8 tikšanās Latvijā organizēšanu;
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Koordinēt Latvijas kā partnervalsts līdzdalību starptautiskajā pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē;
Nodrošināt Zemkopības ministrijas sadarbību ar S un citām valstīm;
Nodrošināt projekta ilgtspēju Phare un "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas
stiprināšanai" programmas projektos Zemkopības ministrijā;
Koordinēt un uzraudzīt ZM kompetencē esošo S palīdzības programmu (Transition
Facility, IPA, NPI) administratīvās spējas stiprināšanai projektu īstenošanu, kuros ZM
piedalās kā palīdzības sniedzējs;
Projektu pieteikumu izstrāde un ilgtspējas nodrošināšana iropas konomiskās zonas
finanšu instrumenta un Norvē ijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros.

5.4. Iestādes finanšu saistības 2013. gadā
Likuma “Par valsts budžetu 2013. gadam” pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa
saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” tiek atspoguļotas ilgtermiņa saistības, ko
uzņēmusies valsts. Ilgtermiņa saistībās tiek plānoti izdevumi ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
īstenošanai, valsts pamatfunkciju īstenošanai - iemaksām starptautiskajās organizācijās un
citām ilgtermiņa saistībām. 2013.g. plānoto ilgtermiņa saistību apjoms kopā ar izmaiņām
atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem uz 01.08.2013., sasniedz 354 050 006 Ls, tai skaitā:

iropas Re ionālās attīstības fonds – 88 447 Ls

iropas Lauksaimniecības garantiju fonds – 145 243 988 Ls

iropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – 178 883 129 Ls

iropas Zivsaimniecības fonds – 23 685 810 Ls
 3. mērķis “ iropas teritoriālā sadarbība” – 745 781 Ls
 Citi ES politiku instrumenti – 4 797 665 Ls
 iemaksas starptautiskajās organizācijās – 172 510 Ls.
 citas ilgtermiņa saistības – 432 676 Ls.
9. tabula.
Zemkopības ministrijas 2013.g. plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, LVL
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
74 460
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
38 000
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un
15 500
centrālajā iropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
14 000
Epizootijas birojs (OIE)
12 000
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
4 800
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
3 300
Dzīvnieku audzēšanas iropas asociācija (EAAP)
2 200
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
2 100
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
2 000
Baltijas jūras re ionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
2 000
Starptautiskais Augu enētisko resursu institūts (IPGRI)
1 700
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
450
Kopā
172 510
Avots: likums “Par valsts budžetu 2013. gadam”
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Ilgtermiņa saistības ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai turpmākajos gados, plānojot
valsts budžetu, tiek paredzētas atbilstoši 2013. gada budžeta projekta sagatavošanas laikā
apstiprinātajiem projektiem un plānotajām pasākumu finansējuma prognozēm.
Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu finansējuma pieejamību turpmākajos gados, ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto
projektu un pasākumu īstenošanai Finanšu ministrijas budžetā ir speciāla programma, kurā
tiek rezervēti finanšu līdzekļi, kas nav sadalīti nozaru ministriju budžetos. Normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā gada laikā ar Ministru kabineta rīkojumu tiek veikta papildu finanšu
līdzekļu pārdale nozaru ministrijām.
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6. SAĪSINĀJUMI
AAI – Augšņu agroķīmiskā izpēte
AAL – Augu aizsardzības līdzekļi
ALDG – Augsta līmeņa darba grupa
BIOR - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
CSP – Centrālās statistikas pārvalde
EK – Eiropas Komisija
ELFLA – iropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF – iropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ELVGF – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
ERAF – iropas Re ionālās attīstības fonds
ES – iropas Savienība
ESF – iropas Sociālais fonds
EZF – iropas Zivsaimniecības fonds
ĢIS – eogrāfiskās informācijas sistēmas
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
LDC – Lauksaimniecības datu centrs
LOSP – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
LPUF – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
LVL – Latvijas valsts valūta (lats)
MK – Ministru kabinets
ML – mēslošanas līdzekļi
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
PVTM – papildu valsts tiešie maksājumi
SUDAT – Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
VLT – Valsts Lauku tīkls
VPM - vienotā platības maksājuma shēma
ZM – Zemkopības ministrija
ZIKIS – Latvijas valsts informācijas sistēmas „Zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma”
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PIELIKUMS
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums
(latos)
2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

7 006 667

7 038 720

20.00.00. Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 820 628
4 851 606

4 849 444

4 849 444

1 947 097

2 157 223

2 189 276

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 990 179

7 049 443

7 046 389

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 938 201

6 936 443

6 933 430

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

6 509 018

6 507 260

6 504 247

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

429 183

429 183

429 183

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

51 978

113 000

112 959

20.01.00. Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 391 445

6 577 484

6 609 537

4 422 423

4 420 261

4 420 261

1 947 097

2 157 223

2 189 276

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 560 996

6 620 260

6 617 206

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 509 018

65 707 260

6 504 247
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2012.gadā
Nr.p.k.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Finansiālie rādītāji
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

6 509 018

65 707 260

6 504 247

51 978

113 000

112 959

20.02.00. Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

429 183

429 183

429 183

1.2.

dotācijas

429 183

429 183

429 183

1.4.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

429 183

429 183

429 183

2.1.
2.1.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

429 183

429 183

429 183

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

429 183

429 183

1.3.

2.1.4.
2.1.5.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.00.00.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

37 531 015

18 010 529

17 926 549

36 024 801

16 437 012

16 338 151

1 506 214

1 573 517

1 588 398

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

37 449 044

17 643 921

17 215 374

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

36 841 398

17 130 208

16 707 578

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

10 266 124

10 772 275

10 549 310

26 031 916

5 743 494

5 561 543

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

543 358

614 439

596 725

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

607 646

513 713

507 796

21.01.00. Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 142 924

7 334 729

7 235 886

6 142 924

7 334 729

7 235 886

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 142 924

6 684 729

6 585 886

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 113 309

6 651 044

6 552 201

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

642 246

541 176

541 176

5 037 180

5 604 904

5 523 775

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

433 883

504 964

487 250

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

29 615

33 685

33 685

21.02.00. Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

11 386 994

10 575 800

10 686 687

9 888 778

9 102 283

9 102 265

1 498 216

1 473 517

1 584 422

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

11 310 600

10 852 641

10 623 759

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

10 732 569

10 372 613

10 149 648

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

9 623 878

10 231 099

10 008 134

999 216

32 039

32 039

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

109 475

109 475

109 475

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

578 031

480 028

474 111

21.06.00. Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

19 993 099
19 993 099
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

2.

Izdevumi (kopā)

19 993 099

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

19 993 099

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

19 993 099

21.07.00. Lauksaimniecības risku fonds
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

7 998

100 000

3 976

7 998

100 000

3 976

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2 421

106 551

5 729

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 421

106 551

5 729

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 421

106 551

5 729

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.00.00. Cilvēkresursu attīstība
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

5 387 398

5 791 398

5 791 398

5 387 398

5 791 398

5 791 398

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

5 387 398

5 791 398

5 791 398

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 387 398

5 791 398

5 791 398

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

105 359

105 359

105 359

5 282 039

5 686 039

5 686 039

5 282 039

5 686 039

5 686 039

5 282 039

5 686 039

5 686 039

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.02.00. Augstākā izglītība
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

5 282 039

5 686 039

5 686 039

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 282 039

5 686 039

5 686 039

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.05.00.

Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

5 282 039

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

5 686 039

5 686 039

105 359

105 359

105 359

105 359

105 359

105 359

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

105 359

105 359

105 359

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

105 359

105 359

105 359

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

105 359

105 359

105 359

11 511 420

11 510 220

11 577 621

9 774 974

9 850 120

9 844 867

1 736 446

1 660 100

1 732 754

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.00.00. Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

11 424 903

11 843 066

11 791 458

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 478 903

9 005 592

8 954 022

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

8 194 306

8 713 193

8 662 193

103 877

112 778

112 734

180 720

179 621

179 095

2 946 000

2 837 474

2 837 436

11 226 823

11 217 821

11 285 792

9 490 377

9 557 721

9 553 038

1 736 446

1 660 100

1 732 754

11 140 306

11 550 667

11 499 629

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.01.00. Meža resursu valsts uzraudzība
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 194 306

8 713 193

8 662 193

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

8 194 306

8 713 193

8 662 193

2 946 000

2 837 474

2 837 436

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.02.00. Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

284 597

292 399

291 829

284 597

292 399

291 829

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

284 597

292 399

291 829

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

284 597

292 399

291 829

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

103 877

112 778

112 734

180 720

179 621

179 095

885 550

886 653

885 614

885 550

886 653

885 614

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.00.00. Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

885 550

886 653

885 614

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

871 681

863 761

862 723

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

10 259

6 066

6 036

62 191

53 532

53 532

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

799 231

804 163

803 155

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

13 869

22 892

22 891

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

682 196

682 196

682 182

682 196

682 196

682 182

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

682 196

682 196

682 182

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

668 327

659 304

659 291

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

6 311

3 108

3 095

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

661 996

656 196

656 196

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

13 869

22 892

22 891

203 354

204 457

203 432

203 354

204 457

203 432

25.02.00. Zivju fonds
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.

Izdevumi (kopā)

203 354

204 457

203 432

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

203 354

204 457

203 432

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

3 928

2 958

2 941

62 191

53 532

53 532

137 235

147 967

146 959

683 884

1 500 000

1 500 000

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

26.00.00. Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

26.02.00.

Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

683 884

1 500 000

1 500 000

683 884

1 500 000

1 500 000

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

683 884

1 500 000

1 500 000

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

683 884

1 500 000

1 500 000

2 115 456

2 535 290

2 466 110

1 471 027

1 562 522

1 562 522

644 429

949 768

880 588

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

27.00.00. Augu veselība un augu aprites uzraudzība
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2 060 621

2 611 472

2 525 373

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 040 023

2 439 772

2 353 674

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 040 023

2 439 772

2 353 674

2.1.3.
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2012.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

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

20 598

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

171 700

171 699

3 739 910

4 546 954

4 544 131

3 739 910

4 546 954

4 544 131

28.00.00. Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

3 739 910

4 546 954

4 544 131

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 622 272

4 480 704

4 478 000

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

3 449 762

3 928 194

3 925 490

380 000

380 000

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

172 510

172 510

172 510

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

172 510

172 510

172 510

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

117 638

66 250

66 131

2 973 823

1 234 131

1 202 908

2 973 823

1 234 131

1 202 908

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2 973 823

1 234 131

1 202 908

782 823

1 193 759

1 178 329

156 536

141 107

745 099

745 098

292 124

292 124

40 372

24 579

782 823

2 191 000

62.00.00. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2 439 754

702 326

613 879

2 439 754

702 326

613 879

2 439 754

702 326

613 879

702 326

613 879

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

36 895

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

36 895

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.06.00.

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

2 402 859
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

702 326

613 879

2 439 754

702 326

613 879

2 439 754

702 326

613 879

702 326

613 879

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

36 895

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

36 895

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2 402 859

63.00.00. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

15 181
15 181

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

15 181

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

15 181

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

15 181

2.1.3.

Faktiskā izpilde

2 439 754

1.3.

2.1.3.

Apstiprināts
likumā
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

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

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

15 181
15 181

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

15 181

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

15 181

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

15 181

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.00.00. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

150 605 437

169 260 481

158 306 778

150 605 437

169 260 481

158 306 778

ārvalstu finanšu palīdzība
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

150 605 437

169 260 481

158 306 778

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

150 605 437

168 690 584

157 736 882

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

148 278 357

167 568 171

156 650 510

2 327 080

1 122 413

1 086 372

569 897

569 896

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.06.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

150 605 437

169 260 481

158 306 778

150 605 437

169 260 481

158 306 778

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

150 605 437

169 260 481

158 306 778

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

150 605 437

168 690 584

157 736 882

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

148 278 357

167 568 171

156 650 510

2 327 080

1 122 413

1 086 372

569 897

569 896

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu
īstenošana
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2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

176 502 324

212 302 978

209 813 678

176 502 324

212 302 978

209 813 678

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

176 502 324

212 302 978

209 813 678

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

174 166 563

192 607 986

190 778 195

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 746 344

3 872 620

3 599 192

151 096 141

178 344 242

178 229 891

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

20 324 078

10 391 124

8 949 112

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2 335 761

19 694 992

19 035 483

65.02.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 077 441

10 184 538

8 670 413

6 077 441

10 184 538

8 670 413

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 077 441

10 184 538

8 670 413

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

4 993 970

8 622 552

7 263 030

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

4 993 970

8 622 552

7 263 030

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 083 471

1 561 986

1 407 383

65.05.00.

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai
(2007-2013)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 304 889

8 687 144

8 065 506

6 304 889

8 687 144

8 065 506

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 304 889

8 687 144

8 065 506

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 533 242

7 501 835

7 136 742

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 746 344

3 872 620

3 599 192

2 481 972

3 081 763

3 065 538

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

304 926

547 452

472 012

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

771 647

1 185 309

928 764

65.06.00.

Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

163 639 351
163 639 351

193 096 041

192 981 255

193 096 041

192 981 255
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

163 639 351

193 096 041

192 981 255

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

163 639 351

176 483 599

176 378 423

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

148 614 169

175 262 479

175 164 353

15 025 182

1 221 120

1 214 070

16 612 442

16 602 832

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

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.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

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
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

480 643

335 255

96 504

480 643

335 255

96 504

480 643

335 255

96 504

480 643

335 255

96 504
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

66.00.00. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

21 647 772

25 436 722

23 838 505

21 647 772

25 436 722

23 838 505

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

21 647 772

25 436 722

23 838 505

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

21 449 219

23 186 240

21 637 754

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

314 621

654 918

417 696

20 259 247

21 558 011

20 615 346

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

875 351

973 311

604 712

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

198 553

2 250 482

2 200 751

66.02.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējumu
(2007-2013)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

609 109

1 033 331

665 309

609 109

1 033 331

665 309

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

609 109

1 033 331

665 309

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

512 398

886 878

518 856

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

512 398

886 878

518 856

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

96 711

146 453

146 453

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

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

624 790

1 092 491

815 666

624 790

1 092 491

815 666

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

624 790

1 092 491

815 666

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

522 948

947 288

690 989

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

314 621

654 918

417 696

208 327

231 667

213 164

60 703

60 129

145 203

124 677

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.06.00.

Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

101 842

20 413 873

23 310 900

22 357 530

20 413 873

23 310 900

22 357 530
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

20 413 873

23 310 900

22 357 530

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

20 413 873

21 352 074

20 427 909

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

20 050 920

21 326 344

20 402 182

362 953

25 730

25 727

1 958 826

1 929 621

2.1.3.

2.1.4.

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

749 179

859 357

742 083

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

506 966

480 319

480 319

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

243 213

59 258

25 227

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

749 179

859 357

742 083

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

749 179

859 357

742 083

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

319 780

236 537

539 577

505 546

1.1.
1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

65 448

683 731

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.02.00.

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

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
86 (90)

2012.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

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
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.1.4.
2.1.5.

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

243 213

379 038

261 764

243 213

59 258

25 227

243 213
243 213

379 038
379 038

261 764
261 764

319 780

236 537

59 258

25 227

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

2.1.3.

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

243 213

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.06.00.

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

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

505 966

480 319

480 319

505 966

480 319

480 319

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

505 966

480 319

480 319

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

505 966

480 319

480 319

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

480 319

480 319

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

65 448

440 518

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
87 (90)

2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

70.00.00. Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

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
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2 513 261

2 919 189

2 776 574

2 513 261

2 901 594

2 765 420

17 595

11 154

2 922 665
2 828 601
1 512 315

2 774 819
2 774 819
1 458 533

3 776

3 776

1 316 286

1 316 286

2 515 187
2 515 187
1 451 109

1 064 078

94 064

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

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
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2 513 261

2 919 189

2 776 574

2 513 261

2 901 594

2 765 420

17 595

11 154

2 922 665
2 828 601
1 512 315

2 774 819
2 774 819
1 458 533

3 776

3 776

1 316 286

1 316 286

2 515 187
2 515 187
1 451 109

1 064 078
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2012.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

71.00.00.

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.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

94 064

152 361
152 361

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

152 361

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

152 361

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

152 361

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
71.06.00. divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošanai
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

152 361
152 361

1.3.
1.4.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

152 361

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

152 361

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

152 361

2.1.3.
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2012.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2011.gada
(Faktiskā izpilde)

Apstiprināts
likumā

kārtējie maksājumi iropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
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Faktiskā izpilde

