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Priekšvārds
Esmu gandarīts, ka tieši zemkopības nozare un Latvijas lauksaimnieki ir tie,
kuri 2007.-2013. gadā visaktīvāk un sekmīgāk apguvuši ES fondu finansējumu –
citas nozares nav bijušas tik aktīvas. 2013. gads visām Zemkopības ministrijas (ZM)
nozarēm – lauksaimniecībai, zivsaimniecībai, meža nozarei un lauku attīstībai – bija
ļoti nozīmīgs, jo noslēdzās līdzšinējais ES plānošanas periods un tika veikti galvenie
sagatavošanās darbi nākamajam plānošanas periodam, kas ilgs no 2014. līdz 2020.
gadam.
Neraugoties uz smagajām un ilgajām sarunām Briselē un to, ka kopējais ES
budžets lauksaimniecībai laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam ir samazināts par 17
procentiem, ZM izdevās panākt Latvijas lauku attīstībai atbalsta finansējuma
pieaugumu 50 procentu apmērā, salīdzinājumā ar laika posmu no 2007. līdz 2013.
gadam. Saskaņā ar pieņemto ES daudzgadu budžetu no 2014. līdz 2020. gadam, tiešie
maksājumi Latvijas lauksaimniekiem palielināsies no 731 miljona līdz 1,717
miljardiem eiro vai par 135 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas
periodu.
2013. gadā ZM beidza darbu pie Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.
līdz 2020. gadam izstrādes. Kopējā atbalsta summa lauksaimniekiem LAP pasākumos
no 2014. Līdz 2020. gadam būs 1,531 miljardi eiro, kas ir par 11% vairāk, nekā
iepriekšējā plānošanas periodā. Izstrādāta arī Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014. līdz 2020. gadam.
Viena no ZM prioritātēm ir lauksaimniecībā izmantotās zemes racionālāka,
efektīvāka un ilgtspējīgāka apsaimniekošana. 2013. gadā ZM turpināja aktīvi strādāt
pie pasākumu plāna, lai iesaistītu lauksaimnieciskajā ražošanā tās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (LIZ), kas ir pamestas novārtā. Šobrīd tiek apsaimniekotas un
izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā kopā ap 1,62 miljoni hektāru LIZ. Diemžēl
joprojām lielas platības – ap 900 tūkstoši hektāru LIZ – netiek izmantotas
lauksaimnieciskajā ražošanā. ZM mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam aktīvā
ražojošā lauksaimniecībā tiktu izmantoti līdz 2 miljoniem hektāru LIZ. Tāpēc ļoti
svarīgs darbs 2013. gadā bija gatavošanās LIZ apsaimniekošanas reformai. Atjaunotās
Latvijas valsts pastāvēšanas laikā ZM piedāvātā koncepcija bija pirmais vērienīgais
nacionāla līmeņa risinājums, kas vērsts uz Latvijas nacionālās bagātības – zemes –
ilgtspējīgu un efektīvāku izmantošanu, kā arī uz zemes pieejamības nodrošināšanu
Latvijas iedzīvotājiem. To, ka Latvijas lauksaimnieki ir gatavi apsaimniekot vairāk
LIZ, nekā līdz šim, apliecina tas, ka 2013. gadā aktīvi izmantoja zemes kreditēšanas
programmas piedāvātās iespējas.
Nešaubos, ka arī jaunajā ES plānošanas periodā Latvijas lauksaimnieki,
zivsaimnieki un meža nozare turpinās attīstību un veiksmīgi apgūs ES atbalsta
pasākumu piedāvātās iespējas. Mūsu lauksaimnieki ir apliecinājums tam, ka Latvijas
laukos ir iespējams veiksmīgi strādāt, ražot un attīstīt savas saimniecības – gan lielās,
gan mazās un vidējās. Veiksmi darbā!
Jānis Dūklavs , zemkopības ministrs
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1.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS
RAKSTUROJUMS
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 2013. gadā ir trīs valsts
sekretāra vietnieki, kas vada Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamentu,
Tirgus un tiešā atbalsta departamentu un Budžeta finanšu 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.
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;
○ biotehnoloģijas un kvalitātes jomā;
○ augkopības jomā;
○ lauksaimniecības resursu jomā (lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana, sēklu
aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite,
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarbu jomā;
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○ 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:
○ meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas (meža apsaimniekošana,
dabas aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža
ģenētisko 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 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 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 enerģijas 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.

Darbības virzieni un to mērķi, īstenotās budžeta programmas
(apakšprogrammas)
Zemkopības ministrija deleģēto funkciju izpildi un izvirzīto mērķu
sasniegšanu nodrošina, īstenojot piecus darbības virzienus , kuru mērķi un atbilstošās
budžeta programmas (apakšprogrammas) ir apkopotas šādā tabulā:
Darbības
virziens

Darbības
virziena mērķis

Pārtikas drošība
un kvalitāte,
dzīvnieku
veselība

Nodrošināt augstu
pārtikas drošības
un kvalitātes, kā
arī dzīvnieku
veselības līmeni.

Tabula nr.1
Budžeta programma/
apakšprogramma
20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte,
dzīvnieku veselība”:
○
20.01.00
„Pārtikas
drošība
un
veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un
kontrole”;
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Lauku
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

○
20.02.00
„Pārtikas
aprite
un
veterinārmedicīnas
valsts
uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”.
Veicināt
21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības
ilgtermiņā
un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma
konkurētspējīgas administrēšana
un valsts
uzraudzība
(ekonomiski
lauksaimniecībā”:
efektīvas un uz ○ 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības
tirgu orientētas) un lauku attīstībai”;
uzņēmējdarbības ○ 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma
attīstību laukos, administrēšana
un
valsts
uzraudzība
ievērojot
lauksaimniecībā”;
reģionāli
○ 21.07.00 “Lauksaimniecības risku fonds”;
līdzsvarotas
64.00.00
„Eiropas
Lauksaimniecības
attīstības
garantiju fonda (ELGF) projektu un
principus.
pasākumu īstenošana”:
○64.06.00
„Izdevumi
Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007–
2013)”;
65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošana”:
○65.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu (2007–
2013)”;
○65.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apgūšanai (2007–2013)”;
○ 65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007–2013)”;
66.00.00 „Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) projektu un pasākumu īstenošana”:
○„66.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
finansējumu (2007–2013)”;
○66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai
(2007–2013)”;
○ 66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007–
2013)”;
69.00.00 „3.mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 69.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā
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Cilvēkresursu
attīstības
veicināšana
laukiem

Dabas resursu
ilgtspējības
saglabāšana

Veicināt
lauku
iedzīvotāju spēju,
prasmju
un
zināšanu attīstību,
lai radītu plašākas
iespējas
ienākumu gūšanai
un nodarbinātībai
laukos.
Nodrošināt dabas
resursu
apsaimniekošanas
ilgtspējību.

par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
pārrobežu sadarbības programmu, projektu
un pasākumu īstenošanu”;
○ 69.06.00 „Izdevumi 3.mērķa "Eiropas
teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu,
projektu
un
pasākumu
īstenošanai”;
70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu
projektu
un
pasākumu
īstenošana”:
○ 70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai”;
71.00.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansēto programmu,
projektu un pasākumu īstenošana”:
○ 71.06.00 „Izdevumi Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošanai”.
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”.

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”.
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Nozaru
pārvaldība

Efektīvi un
kvalitatīvi
nodrošināt
Zemkopības
ministrijas
darbības
stratēģijas
plānošanu un
īstenošanu.

28.00.00 “Politikas plānošana, īstenošana un
uzraudzība”.
96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē nodrošināšana
2015.gadā”

Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Augkopība
2013.gadā augkopības jomā viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija
sakārtot likumdošanu sekmīgai integrētās augu aizsardzības pasākumu ieviešanai
sākot no 2014.gada. Darbības rezultātā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām tika
sagatavoti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos aktos.
Lauksaimniecības nozares pasākumu izstrāde siltumnīcefekta gāzu piesaistes
stabilizēšanai Kioto protokola otrajam periodam (palielināšanai ilgtermiņā) un SEG
inventarizācijas Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas lauksaimniecības
un mežsaimniecības sektorā uzlabošanas pasākumu izstrāde. Tika sagatavoti 3 SEG
inventarizācijas ziņojuma lauksaimniecības sadaļas uzlabošanas pasākumu
priekšlikumi. Nodrošināta dalība SEG inventarizācijas ziņojuma starptautiskā audita
procesā. Sadarbībā ar meža nozares ekspertiem noorganizēts Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmas projekta "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības
tīkls LULUCF jomā: klimatam draudzīgi zemes izmantošanas pasākumi” seminārs
par meža nozares klimata pasākumiem un uzsākts darbs pie lauksaimniecības nozares
klimata pasākumiem veltīta semināra organizēšanas.
Lauksaimniecības resursi
2013.gada galvenie uzdevumi mēslošanas līdzekļu aprites jomā bija sakārtot
likumdošanu attiecībā uz mēslošanas līdzekļu un substrātu savstarpējo atzīšanu un
substrātu apriti. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un asociācijām tika
sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu izstrādei attiecībā uz paziņotu mēslošanas
līdzekļu un substrātu paziņošanas procedūru, uzraudzības, kontroles un uzskaites
kārtību, kā arī attiecībā uz substrātu identifikācijas, reģistrācijas, tirdzniecības
prasībām un uzraudzības un kontroles kārtību. Tāpat 2013.gadā joprojām bija aktuāli
jautājumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā
piesārņojuma. Sakarā ar to, ka 2014.gad jūlija beigās noslēdzas 10 gadu pārejas
periods prasības izpildei par dzīvnieku novietņu nodrošinājumu ar vides prasībām
atbilstošām kūtsmēslu uzglabāšanas vietām, 2013.gadā šis bija viens no aktuālākajiem
diskusiju jautājumiem ar lauksaimniekiem. 2013.gadā tika sagatavoti priekšlikumi
grozījumiem tiesību aktā par aizsargjoslām, lai pārskatītu pašreiz spēkā esošo prasību
par 10 m aizsargjoslas ievērošanu gar ūdens objektiem ar noteikta platuma buferjoslu.
Diskusijā par buferjoslas platuma noteikšanu gar dažāda veida ūdens objektiem
iesaistījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un lauksaimnieku
nevalstiskās
organizācijas.2013.gadā
sagatavoti
priekšlikumi
prasībām
lauksaimniecības uzņēmumu biogāzes ražotnēs iegūto fermentācijas atlieku
izmantošanai lauksaimniecības zemēs. Turpinātas sarunas un sarakste ar Eiropas
8

Komisiju par Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz

ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnieciskas
darbības (Nitrātu direktīvas) ieviešanu Latvijā. Sēklu aprites jomā viens no
svarīgākajiem uzdevumiem bija izstrādāt nosacījumus dārzeņu šķirņu kolekciju sēklu
izplatīšanai. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un asociācijām tika izstrādāti
priekšlikumi un veiktas izmaiņas normatīvajos aktos.
Lopkopība
2013.gada galvenie uzdevumi Lopkopības un ciltsdarba jomā bija, izstrādāt
risinājumus piena kvotu sistēmas pilnveidošanai un piena un gaļas nozaru (t.sk.
ciltsdarba) attīstības virzienu izstrāde un ieviešana. Darbības rezultātā:
Sadarbībā ar sabiedriskām organizācijām, izstrādāta uz apstiprināta Vadības
apspriedē Piensaimniecības nozares attīstības programma – „Latvijas piena nozares
attīstības virzieni līdz 2020.gadam”. Sadarbībā ar sabiedriskām organizācijām,
izstrādāta cūkkopības nozares attīstības virzienu programma – „Cūkkopības nozares
attīstības virzieni līdz 2020.gadam”.
Sabiedriskās organizācijas izstrādāja un prezentēja aitkopības nozares
attīstības programma – „Latvijas Aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija līdz
2023.gadam.”, kuru īsteno sadarbībā ar ZM.
Izstrādāti papildus risinājumi piena kvotu sistēmas pilnveidošanai un
administrēšanai, lai pēdējā piena kvotas gadā (2014./2015.) visa neizmantotā piena
kvota pēc iespējas tiktu izmantota ražošanai un lai ražotājiem būtu iespēja savlaicīgāk
iegūt papildu piena kvotu, izmantojot nomas darījumus un paredzot ražotājiem
papildus pieteikšanās termiņu (2015. gada 1. februāri) piena kvotas saņemšanai no
valsts rezerves
Tika samazināts administratīvais slogs lauksaimniecības dzīvnieku
īpašniekiem un turētājiem, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku organizācijām un
komersantiem, kā arī uzlabotas LDC veicamās funkcijas:
 izveidota Lauksaimniecības datu centra elektroniskās paziņošanas sistēma kas
dot iespēju elektroniskā veidā aizpildīt nepieciešamās veidlapas attiecībā uz
dzīvnieku apzīmēšanu, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī citas
informācijas sniegšanu;
 paredzēta iespēja iesniegumu izcelsmes sertifikāta saņemšanai iesniegt ne tikai
papīra, bet arī elektroniskā formā, kā arī izcelsmes sertifikātu sagatavot gan
papīra, 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;
 izveidota iespēja elektroniskā veidā aizpildīt nepieciešamās veidlapas attiecībā
uz dzīvnieku apzīmēšanu, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu.
Tāpat gan augkopības, gan lopkopības nozarēs, kā arī lauksaimniecības
resursu jomā viens no prioritāriem pasākumiem bija vadīt un koordinēt normatīvo
aktu izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, t.sk. ES jauno
politiku iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešana, lai veicinātu dabas
resursu ilgtspējīgu saglabāšanu. Rezultātā 2013.gadā ZM aktīvi iesaistījās darba
grupās ES normatīvo aktu projektu izstrādē par augu reproduktīvā materiāla
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audzēšanu un tirdzniecību, mēslošanas līdzekļu, kaļķošanas materiālu, augsnes
ielabotāju, substrātu un augu biostimulatoru kvalitātes prasībām un apriti, par
jaunajiem traktortehniku regulējošajiem normatīviem, zootehniskajiem un
ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un reproduktīvo produktu
tirdzniecību, kā arī tika pilnveidots un papildināts Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
likums.
Veterinārija un dzīvnieku labturība
Lai vecinātu bišu veselības izpēti, pabeigta EK līdzfinansētā 2012./2013.gada
bišu veselības uzraudzības programma, kā arī turpināts atbalstīt biškopības nozari,
izstrādājot jaunu EK līdzfinansēto 2013./2014.gada bišu veselības uzraudzības
programmu, kurā paredzēts veikt bišu saimju klīnisko novērtēšanu, paraugu
noņemšanu un to laboratorisko izmeklēšanu.
2013.gadā cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir noteikta kārtība,
kā var iegūt un saglabāt no cūku brucelozes oficiāli brīvas novietnes statusu un rīcība
brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumu laikā, kā arī kārtība, kādā sedz cūku
brucelozes apkarošanas laikā radušos zaudējumus, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs
iepriekš ir veicis cūku brucelozes profilakses pasākumus.
2013.gadā turpināta dzīvnieku veselības datu bāzes izveidošana, kas
nodrošinās novietņu statusa un dzīvnieku veselības statusa reģistrēšanu, kā arī valsts
uzraudzībā esošu infekcijas slimību reģistrēšanu un ziņošanu PVD, tādejādi veicinot
dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzību. Datu bāzē plānots ievietot informāciju
par ārstētajiem dzīvniekiem un to ārstēšanā izmantotajām zālēm un to izdalīšanās
periodiem, tādējādi veicinot sabiedrības veselības aizsardzību un antimikrobiālās
rezistences ierobežošanu.
2013.gadā panākts, ka EK pārskata ES normatīvo aktu prasības un Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācija savus izstrādātos nosacījumus ar mērķi, lai ES
dalībvalstis, kurās ir maza liellopu populācija un nav govju sūkļveida encefalopātijas
(GSE) gadījumu, varētu pretendēt uz augstāko statusu „Nenozīmīga GSE riska
statuss” un samazināt GSE izmeklējuma skaitu. Pamatojoties uz 2013.gadā paveikto,
Latvijai 2014.gadā tiks piešķirts statuss „Nenozīmīgs GSE riska statuss”.
Lai sasniegtu jaunās Kopienas dzīvnieku veselības stratēģijas 2007.2013.gadam mērķi „Profilakse ir labāka par ārstēšanu”, pieņemti Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumi Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu
kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.
Ar Komisijas 2012.gada 27.jūlija Īstenošanas lēmumu Nr.2012/449/ES, ar
kuru groza Lēmumu 2003/467/EK, Latvijai ir piešķirts no govju enzootiskās leikozes
brīvas valsts statuss. Līdz ar to Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos
Nr.880 „Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība” ir
veikti grozījumi, nosakot jaunu kārtību dzīvnieku izmeklēšanai uz govju enzootisko
leikozi. ZM, sniedzot valsts atbalstu dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai,
pārstrādei un likvidēšanai, turpināja pilnveidot ES likumdošanas prasībām atbilstošu
sistēmu, kura nodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus savāc, transportē un
identificē nekavējoties. Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, ZM veica
grozījumus normatīvajos aktos par kārtību, kādā atzīst un reģistrē uzņēmumus un
personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, nosakot gadījumus, kad
blakusproduktu apritē iesaistītai personai PVD nav jāiesniedz iesniegums
reģistrācijai). Nodrošinot sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības augstu
aizsardzības līmeni, noteikts, ka aptiekā dzīvnieku īpašniekiem sniegt konsultācijas un
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izsniegt veterinārās zāles ir tiesīgas personas, kuras pārzina dzīvnieku veselības un
veterināro zāļu jomu un ir saņēmušas sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai. Lai
ierobežotu pieaugošo apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai, ko rada mikrobu
rezistences attīstība pret veterinārmedicīnā lietojamajām antibiotikām, ir nodrošināta
dalība starpnozaru Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas koordinācijas komisijā
un nodibināta darba grupa antimikrobiālās rezistences ierobežošanai dzīvnieku
veselības jomā. Lai apzinātu un analizētu situāciju mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas jomā un nodrošinātu ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju saistīto
jautājumu risināšanu, ar Ministru prezidenta 2013.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.274
„Par darba grupu normatīvā regulējuma pilnveidei mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas jomā” izveidota darba grupa, kas izvērtē situāciju mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas jomā un, ja nepieciešams, izstrādās attiecīgus priekšlikumus
normatīvo aktu pilnveidošanai. Lai pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību
dzīvnieku aizsardzības jomā, uzsākts darbs pie likumdošanas izvērtēšanas un
pilnveidošanas, kas pieļautu sabiedrības iesaistīšanu dzīvnieku labturības jomas
uzraudzībā. Nodrošināta informācijas aprite ministrijā un padotības iestādēs saistībā
ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Līgumu par sanitārajiem un fitosanitārajiem
jautājumiem (PTO/SPS) un nodrošināta SPS nacionālā informācijas aprites punkta
(SPS National Enquiry Point) darbība.
Biotehnoloģija
Lai valstī nodrošinātu neatkarīgu, pamatotu un objektīvu ģenētiski
modificēto organismu (ĢMO) aprites riska novērtēšanas sistēmu, ZM izstrādāja
likumprojektu „Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”, kuru
2013.gada 12.novembrī apstiprināja MK. Likumprojekts paredz, ka ĢMO riska
novērtēšanu Latvijā veiks BIOR, kas izveidos neatkarīgu zinātnisko ekspertu
komisiju, uz kuras atzinuma pamata lems par atļaujas izsniegšanu darbībām ar ĢMO
Latvijas teritorijā.
Savukārt VAAD izveido un uztur ģenētiski modificēto (ĢM) kultūraugu
audzētāju reģistru un lemj par ĢM kultūraugu audzētāju iekļaušanu tajā, nosaka ĢMO
klātbūtni sēklās un augu pavairošanas materiālā, kontrolē ĢM kultūraugu
līdzāspastāvēšanu (kurā iekļauta patlaban EK saskaņošanā esoša norma, kas liek ĢM
kultūraugu audzētājam pirms tā iekļaušanas reģistrā savu darbību saskaņot ar visiem
zemes īpašniekiem 14 km rādiusā ap potenciālo kultūraugu audzēšanas lauku).
VAAD arī izveidos ĢMO monitoringa sistēmu un veiks ĢM kultūraugu
audzētāju apsekošanu, apsekojot arī tos kultūraugu audzētājus, kuri nav reģistrēti ĢM
kultūraugu audzētāju reģistrā. Likumprojekts nosaka, ka turpmāk VAAD inspektori
arī drīkstēs pieņemt lēmumu par ĢM kultūraugu sējumu vai stādījumu piespiedu kārtā
tos iznīcināt, ja īpašnieks pats to noteiktā termiņā nebūs izdarījis.
ZM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām sagatavojis normatīvā
regulējuma projektu par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu,
reglamentējot prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai un kārtību,
kādā uzrauga, kontrolē un reģistrē ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājus, svītro
tos no ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra un apmainās ar ģenētiski
modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā iekļauto informāciju. Šobrīd projektā
ietvertās normas jau vairāk kā gadu tiek skaņotas ar Eiropas Komisiju.
Pārtikas drošība, nekaitīgums un kvalitāte
Grozījumi MK 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 „Noteikumi par
veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās
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kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un
muitas noliktavās” samazina administratīvo slogu uzņēmējiem, kas nodarbojas ar
pārtikas produktu ievešanu no trešajām valstīm. Līdz šim dati par produktu
robežkontroli tika ievadīti divās sistēmās: TRACES sistēmā (Trade Control and
Expert System, kas ir Kopienas datorizēta sistēma) un SRDOK (PVD datorizēta
sistēma, ko izmanto robežkontroles uzskaitei). Divu datorizēto sistēmu lietošana
radīja pastiprinātu administratīvo slogu uzņēmējam, kā arī lieku resursu un laika
izlietojumu un uzskaites datu dublēšanos PVD, tāpēc noteikts, ka turpmāk dati par
produktu robežkontroli tiek ievadīti tikai TRACES sistēmā.
2013.gada 18.jūnijā stājās spēkā noteikumi par kautuvēm, kurās nokauto
dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū. Ar šiem noteikumiem ir rasta
iespēja atvieglot prasības kautuvju uzbūvei, iekārtām un aprīkojumam, lai veicinātu
kautuvju veidošanu reģionos, kuros atzītās kautuves atrodas pārāk tālu no mājlopu
turēšanas vietām.
Lai pārtikas apritē iesaistītajiem maltās gaļas ražotāji arī turpmāk varētu
realizēt vietējā tirgū malto gaļu, kuras tauku procentuālais saturs un saistaudu un gaļas
proteīnu attiecība neatbilst Regulā Nr.1169/2011 noteiktajiem kritērijiem, marķējot to
ar īpašu marķējumu, ko nevar sajaukt Es normatīvajos aktos noteikto marķējumu, ir
izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas reglamentē Latvijā iegūtas un vietējā
tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un
gaļas produktu marķēšanu.
Ņemot vērā nelegālas darbības svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecībā, kā arī lai
mazinātu negodīgu konkurenci šajā nozarē, 2013.gada vasarā ir stājušies spēkā
noteikumi, kas reglamentē primāro augu izcelsmes produktu apriti nelielā apjomā,
nosakot, ka noteikumi attiecas tikai uz fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Tāpat ir pārskatīts un aktualizēts nelielo produktu saraksts un apjoms.
Ar Ministru kabineta 2013.gada 21.maija grozījumiem Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtība” sakārtota sistēma, kad ārvalstu pilsoņi iesaistās pārtikas apritē,
sniedzot īslaicīgus pakalpojumus Latvijas teritorijā – tādējādi nodrošināta pārtikas
izsekojamība visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos un nodrošināta
sabiedrības interešu aizsardzība (cilvēku un dzīvnieku veselība un dzīvība, vides
aizsardzība).
2013.gada 13.decembrī pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES)
Nr.1337/2013 par obligātu izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu svaigai,
atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai. Šī regula paredz obligātu
izcelsmes norādi uz dalībvalsti vai trešo valsti, kurā attiecīgais dzīvnieks ir audzēts un
nokauts. Terminu „izcelsme” var lietot tikai gaļai, kas iegūta no dzīvniekiem, kas
dzimuši, audzēti un nokauti vienā dalībvalstī vai trešajā valstī. Attiecībā uz malto gaļu
un atgriezumiem, ņemot vērā to ražošanas procesa īpatnības, uzņēmumiem atļauts
izmantot vienkāršotu norāžu sistēmu.
Lai veicinātu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk – NPKS)
attīstību, izstrādāts plāns tās darbības un atpazīstamības veicināšanas uzlabošanai.
Sākot ar 2013.gada 1.janvāri vienkāršota kontroles un uzraudzības sistēma un
kontroles institūcijas funkcijas veic PVD. 2013.gada 20.februārī ZM noslēdza līgumu
par preču zīmes „Kvalitatīvs produkts” lietošanas tiesību nodošanu Latvijas Pārtikas
uzņēmumu federācijai, kura organizēs un realizēs arī popularizēšanas, reklāmas un
informatīvos pasākumus. Tā kā Latvijas klimatisko apstākļu dēļ izejvielu
piegādātājiem ir sezonāla rakstura darbība un ražotājiem visa gada garumā nav
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pieejamas visa veida Latvijā ražotas izejvielas, piemēram, kakao, tiek paplašināta
nacionālās pārtikas kvalitātes shēma un uzsākta arī nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas prasību pārskatīšana. Tas dos iespēju ražotājiem ražot un patērētājiem saņemt
paaugstinātas kvalitātes produktus, kuros pārsniegts vispārīgais komerciālo preču
standarts un vismaz 75 % no ražošanā izmantotajām izejvielām ir iegūtas vienā valstī
– Latvijā. Patērētāji šādu produktu var viegli atpazīt pēc zaļās krāsas norādes
„Kvalitatīvs produkts”, tautā sauktas par „Zaļo karotīti” un tāpat būs iespēja ražot
paaugstinātas kvalitātes produktus, kuros pārsniegts vispārīgais komerciālu preču
standarts un kuru pilns pārstrādes cikls notiek Latvijā. Šos produktus varēs atpazīt pēc
bordo krāsas norādes „Kvalitatīvs produkts”, kuras apakšmalā kā uzraksts izvietota
produkta ražošanas valsts vai reģiona norāde „Ražots Latvijā”, kas apliecina, ka
produkta pilns pārstrādes cikls notiek attiecīgajā valstī.
NPKS jeb „Zaļās karotītes” produkti aptver plašu labi atpazīstamu pārtikas
produktu klāstu. 2013.gada beigās NPKS darbojās 368 dalībnieki, t.sk. 42 pārstrādes
uzņēmumi, aptverot 140 sertificētus produktus.
2013.gada 11.oktobrī
Eiropas Komisijā tika pieņemta Regula (ES)
Nr.978/2013, ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā
„Sklandrausis”. Šis ir pirmais pārtikas produkts no Latvijas, kas iekļauts ES
Aizsargātajos reģistros. 2013.gadā Eiropas Komisijai turpina izvērtēt pieteikumu, lai
„Salināto rudzu rupjmaizi” iekļautu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā.
Veiksmīgas ražotāju, ZM un PVD sadarbības rezultātā, 2013.gada 11.septembrī
Eiropas Komisijai tika nosūtīts pieteikums, lai produktu „Carnikavas nēģi ” iekļautu
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
2013.gada 10.decembrī biedrība „Uzņēmumu attīstībai un inovācijai”, kura
apvieno SIA „Valdo” un lielo pelēko zirņu audzētājus, iesniedza PVD pieteikumu par
produkta „Latvijas lielie pelēki zirņi” ierakstīšanu ES Aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu reģistrā un tika pieņemts lēmums uzsākt reģistrācijas procedūru.
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai un veicināšanai 2013.gadā izstrādāti
grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”, kas noteica iespēju bioloģiskās kontroles
institūcijai veikt darbību trešajās valstīs un iespēju PVD izsniegt importa atļauju
bioloģisko produktu ievešanai no trešajām valstīm, kā arī uzsākta noteikumu
grozījumu izstrāde, lai noteiktu pasākumus bioloģiskās lauksaimniecības kontroles
sistēmas uzlabošanai, tostarp veicamos pasākumus neatbilstību un pārkāpumu
gadījumos.
Sagatavota informācija, kas bija nepieciešama, lai Eiropas Komisija izstrādātu
Bioloģiskās lauksaimniecības ietekmes ziņojumu, kura ir izmantota jaunā bioloģiskās
lauksaimniecības regulas priekšlikuma izstrādē.
2013.gadā bioloģiskās lauksaimniecība turpināja attīstīties un sasniedza vairāk
kā 3,5 tūkst. iesaistīto uzņēmēju, un vairāk kā 200 tūkstoši hektāru, kas sastāda 10%
no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ierindo Latviju piektajā vietā Eiropas
Savienībā.
Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos
Nr.370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem
papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem”, kas ievieš Direktīvas 2013/46/ES,
prasības un nosaka, ka maisījumiem zīdaiņiem var lietot arī kazas piena
olbaltumvielas, kas iepriekš nebija atļauts.
Samazināts administratīvais slogs – ar 2013.gada 1.augustu atcelti Ministru
kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.146 „Obligātās nekaitīguma prasības
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pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas”, lai
nedublētu Regulā Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām noteiktās prasības.
Pārtikas nozare
Turpināts aktīvs darbs 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. Dalība Negodīgas mazumtirdzniecības prakses
aizlieguma likumprojekta izstrādē,
sniedzot atzinumus Ekonomikas ministrijai.
Pilnveidoti atbalsta saņemšanas nosacījumi Lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros. Dalība jaunās
lauksaimniecības produktu informatīvo un veicināšanas programmu regulas izstrādē,
kas paredz vienkāršot veicināšanas politiku, uzlabojot esošo shēmu. 2013.gadā ZM
turpināja aktīvi iesaistīties publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā pārtikas jomā,
lai palielinātu vietējās produkcijas tirgus daļu valsts un pašvaldību publiskajos
pārtikas iepirkumos. 2013.gadā ZM izveidoja darba grupu veselīgas pārtikas
ražošanas un patēriņa veicināšanai. Darba grupas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no valsts
institūcijām, nevalstiskām organizācijām un pārtikas nozares pārstāvji. 2013.gadā tika
organizētas 2 darba grupas sanāksmes.
EK programma vistrūcīgākajām personām
Latvijā EK pārtikas izdalīšanas programmā vistrūcīgākajām personām
piedalījās no 2006.gada. Secīgu KLP reformu un labvēlīgas ražotāju cenu attīstības
dēļ, kā arī ES Vispārējās tiesas 2011.gada 13.aprīļa spriedumā lietā T-576/08 par
pārtikas iepirkumiem Kopienas tirgū nolemto, Savienībā pieņēma lēmumu1 izbeigt
pārtikas izdalīšanas shēmas darbību līdz ar 2013.gada plāna pabeigšanu. 2013.gadā
pārtikas paku izdale tika organizēta 447 vietās Latvijas teritorijā, un to nodrošināja
deviņas labdarības organizācijas (biedrības un reliģiskās organizācijas). Gada laikā
pārtikas produktu komplektus saņem ap 150 tūkstošiem iedzīvotāju. 2013.gadā
pieauga arī programmas īstenošanai novirzītais finansējuma apmērs, no 197 tūkst. latu
2006.gadā līdz 3,66 miljoniem latu (5,2 milj. euro) 2013.gadā no ELGF. Visus
programmas īstenošanas gadus EK programmas pasākumus administrēja, kā arī
pārtikas iegādi, t.sk., izmantojot intervences uzkrājumus, veica LAD.
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 stratēģijas plāns 2007.–2013.gadam”
lauksaimniecības un lauku attīstības subsīdiju izmantošanā ir finansējamas sekojošas
prioritātes:
 labas lauksaimniecības pieredzes izplatīšana lauksaimniekiem un nozares
speciālistiem;
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 15.februāra Regula Nr.121/2012, ar ko Padomes Regulas
(EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.1234/2007 groza attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām
personām Savienībā.
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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.
2013.gada 15.janvārī apstiprināja MK noteikumus Nr.39 „Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību””. Atbilstošā finansējuma sadalījums pa
atbalsta pasākumiem ir attēlots šādā tabulā:
Tabula nr.2.
2013.g. piešķirtā valsts atbalsta sadalījums (Ls)
Atbalsta
Atbalsta mērķis
Piešķirtā
pasākums
finansējuma
apjoms*
Ls
%
Lopkopības
attīstībai

Izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības
dzīvniekus, veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba
attīstību, nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un
novietņu reģistra uzturēšanu, piena šķirņu govju un
kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu,
transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.
Augkopības
Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu
attīstībai
gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo
datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai: Zemkopības
ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu
gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;
Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu
ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības
nodrošināšanai; Zemkopības ministrijas kompetencē
esošo augu ģenētisko resursu molekulārās
pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.
Pētījumiem,
-veicināt sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības
starptautiskai un jomā.
savstarpējai
- iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un
sadarbībai
nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt
informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm,
Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.
-nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma
piešķiršanu ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas nav
ietverti citos valsts atbalsta pasākumos.
Tirgus
Palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un
veicināšanai
pārtikas preču eksportu.
Dalībai pārtikas Veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu,
kvalitātes
pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta
shēmās
nokļūšanu mazumtirdzniecībā.
Lauksaimniecīb Sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par
as nozaru riska
kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku
samazināšanai
apdrošināšanu, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos
lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.
Kooperācijas
Veicināt kooperācijas attīstību lauksaimniecības un
attīstībai
mežsaimniecības nozarēs un palielināt atzītu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
konkurētspēju.
Iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam
Kopā=
*- Saskaņā ar MK 2012.gada 14.februārī noteikumi Nr.112 /redakcija 15.01.2013- 26.11.2013/
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3 456 929

50%

391 361

6%

923 614

13%

216 000

3%

472 438

7%

692 900

10%

179 000

2%

593 903
6 926 145

9%
100%

Kā redzams no tabulas, tad prioritāri no finansējuma apjoma bija atbalsta
pasākumi lopkopības attīstības un pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai
sadarbībai, kas 2013.g. kopā veidoja 63% no piešķirtā valsts atbalsta apmēra. Valsts
atbalsta finansējuma kopējais izlietojums 2013.gadā bija 6 791 955 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” (tagad – ALTUM), kas
2013.gadā piešķīra 193 aizdevumus 6,36 milj.Ls apmērā. Tika turpināta 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
ALTUM. Savukārt gala lēmumu par aizdevumu piešķiršanu pieņem valsts akciju
sabiedrība „Lauku attīstības fonds” (turpmāk- LAF) un 2013.gadā, pieņemti 185
lēmumi par aizdevumu piešķiršanu 6,28 milj.Ls apmērā. LAF arī 2013.gadā turpināja
garantēt banku izsniegtos īstermiņa un ilgtermiņa kredītus lauku uzņēmējiem,
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārstrādātājiem, piešķirot 164 kredītu
garantijas kopsummā par Ls 11,14 milj. kā rezultātā uzņēmēji varēja saņemt kredītus
kopsummā par Ls 27,46 milj. Līdz 2013.gada beigām spēkā bija 634 LAF piešķirtās
kredītu garantijas par kopējo summu 23, 64 milj.Ls.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju:
 lauksaimniecības produktu ražotājiem 2013. gadā izmaksāto pievienotās
vērtības nodokļa 14 % kompensāciju kopsumma bija 5 815 tūkst. Ls
(saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.punktu);
 uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (10 latu apmērā par katru
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru) bija 1 580 tūkst. Ls, kas
tika piešķirta 695 nodokļu maksātājiem (saskaņā ar likuma “Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.pantu);
 peļņa tika samazināta 2 362 nodokļa maksātājiem, kuriem ar uzņēmumu
ienākuma nodokli neapliekamā ienākuma - summas, kas saņemtās kā
valsts atbalsts lauksaimniecībai un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, apmērs bija 66 908 tūkst. Ls (saskaņā
ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta 4.daļas 2.punktu);
 2013.gadā 59 lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes
uzņēmumi bija izvēlējušies piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma
137. pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa
atskaitīšanas kārtību.
Saskaņā ar CSDD sniegto informāciju:
 2013.gadā 2 239 lauksaimniecības produkcijas ražotāji par 2 945 kravas
automobiļiem, 230 piekabēm un 353 puspiekabēm ir saņēmuši (saskaņā ar
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta ceturto daļu) transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu 179 tūkst. Ls apmērā. Kopumā
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2013.gadā
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāji
samaksāja
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli 136 tūkst. Ls apmērā;
2013.gadā 1 991 lauksaimniecības produkcijas ražotāji saņēma atbrīvojumu no
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas (saskaņā ar
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa likuma14.panta pirmās daļas 6.punktu) 1 018 tūkst. Ls apmērā. Savukārt
2013.gadā 785 lauksaimniecības produkcijas ražotāji samaksāja uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokli 463 tūkst. Ls apmērā.
Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam
LAP 2007.– 2013.gadam izmaksātā kopējā finansējuma apjoms 2013.g. ir
238,3 milj. EUR ( t.sk.: 1.ass – 91,7 milj. EUR; 2.ass -79,4 milj. EUR; 3.ass – 47,4
milj. EUR; 4.ass 8,2 milj.EUR un Tehniskā palīdzība 10,1 milj. EUR ). 2013.gadā
turpinājās LAP pasākumu ieviešana un tika nodrošināta projektu iesniegumu
pieņemšana 9 pasākumos. Pavisam 2013.gadā tika iesniegti 6 649 projekti par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 175,2 milj. EUR, savukārt apstiprināti – 5 510 projekti
par 187,7 milj. EUR .
Kopš 2008.gada lauksaimniekiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties platību
maksājumiem, kā arī iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, izmantojot
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras pilnveidošana notika arī 2013.gadā,
būtiski pilnveidojot lauku bloku zīmēšanas iespējas un pieteikuma labošanas
funkcijas, ieviešot iezīmētā lauka platības lieluma attēlošanu. Šādu iespēju 2013. gadā
izmantoja 11 463 lauksaimnieki, tai skaitā 7 954 pieteicās uz 2.ass platību
maksājumiem vides un lauku ainavas uzlabošanai.
Pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” tika izsludināta viena
projektu pieņemšanas kārta. 2013.gadā iesniegti 50 projekti, no kuriem apstiprināti 49
projekti ar kopējo publisko finansējumu 182,7 tūkst. EUR, mācības notika 204 dienas,
un tajās piedalījās 1 325 klausītāju, iesaistot 184 lektoru.
2013.gadā pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros tika
izsludinātas divas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas (13. un 14.kārta), vienā no
tām atbalstam bija iespējams pieteikties atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām, savukārt otrā tika atbalstīti ieguldījumi ražas novākšanas
tehnikas iegādē, kūtsmēslu krātuvju un kautuvju izveidē. Atbilstīgās lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pasākuma 13.kārtā iesniedza 30 projektus, kuru
kopējā attiecināmo izmaksu summa bija 11,57 milj. EUR. Šajos projektos paredzētās
investīcijas bija pārsvarā kooperatīvu biedriem nepieciešamo infrastruktūras un ražas
pirmapstrādes objektu būvniecība.
Savukārt 14.kārtā pretendenti iesniedza 405 projektus, kuru kopējā
attiecināmo izmaksu summa bija 57,7 milj. EUR. No kopējā projektu skaita tika
iesniegti 110 projekti par kūtsmēslu krātuvju izveidi (aptuveni 55% no kopējā, kārtai
pieejamā publiskā finansējuma apjoma), pārsvarā Ziemeļkurzemes un
Dienvidkurzemes LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. Kautuvju izveidei
vai rekonstrukcijai tika iesniegts 21 projekts (aptuveni 16 % no kopējā, kārtai
pieejamā publiskā finansējuma apjoma), savukārt pārējos 278 projektos bija paredzēta
lauksaimniecības kultūru ražas novākšanas tehnikas iegāde (aptuveni 29 % no kopējā,
kārtai pieejamā publiskā finansējuma apjoma).
Kopumā 2013.gadā tika iesniegti 436 projekti un apstiprināti 563 projekti
(2013.gadā tika apstiprināta arī daļa no 2012.gadā iesniegtajiem projektiem).
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Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros 2013.gadā tika
izsludinātas 2 projektu pieņemšanas kārtas. 2013.gadā apstiprināto projektu skaits 2
748, kuru publiskais finansējums bija 5,4 milj. EUR. Šajā gadā Valsts meža dienestā
ir iesniegti un izvērtēti Meža apsaimniekošanas plāni, kuros plānots saņemt Valsts un
Eiropas Savienības atbalstu 32 tūkst. ha jaunaudžu kopšanai.
Pasākuma „Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā
vērtība” ietvaros tika izsludināta viena projektu iesniegumu pieņemšanas kārta
atbalsta pretendentiem, kas nodarbojas vai sāks nodarboties ar bioloģisko
lauksaimniecības produktu pārstrādi, un kas nodarbojas ar gaļas pārstrādi. Šajā gadā
iesniegti 16 projekti ar kopējo publisko finansējumu 11 milj. EUR apmērā un
apstiprināti 16 projekti ar publisko finansējumu 8,6 milj. EUR apmērā.
Pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ietvaros 2013.gadā tika izsludināta viena
projektu pieņemšanas kārta. Pasākumā apstiprināti 253 projekti, kuru publiskais
finansējums bija 15 milj. EUR. Valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
rekonstrukcijai un renovācijai VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
2013.gadā realizēti 25 projekti par kopējo summu 3,7milj. EUR.
Pasākuma „Ražotāju grupas” ietvaros 2013.gadā tika izsludināta viena
projektu iesniegumu pieņemšanas kārta un tika iesniegti 9 projekti. 9 atbilstīgās
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņēma finansējumu no
ELFLA 353 milj. EUR apmērā, kuru izmaksāja 2014.gadā.
Pasākuma „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana”
ietvaros 2013.gadā netika izsludinātas jaunas pieteikšanās kārtas. Ņemot vērā pēdējās
(2009.gadā izsludinātās kārtas) projektu iesniegšanas kārtas augsto aktivitāti,
2010.gadā ar Eiropas Komisiju tika saskaņota finansējuma pārdale no Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošanas pasākuma (7,5 milj. EUR), lai būtu iespējams
atbalstīt visus pēdējā kārtā iesniegtos atbalsta saņemšanas nosacījumiem atbilstošos
projektus un 2013. gadā turpinājās atbalstīto projektu realizācija.
2013.gadā pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un
preventīvo pasākumu ieviešana” ietvaros apstiprināto projektu skaits 59 (publiskais
finansējums 190,8 tūkst. EUR). Tika īstenotas divas aktivitātes, katrā aktivitātē
izsludināta viena projekta iesniegumu pieņemšanas kārta. Šī pasākuma:
 aktivitātē „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana
ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” 2013.gadā atjaunotas
mežaudzes 150,41 ha platībā (110,3 tūkst. EUR) un veikta atjaunoto
mežaudžu kopšana 428,76 ha platībā (72,6 tūkst. EUR). Būtiskākais iemesls
mežaudžu augtspējas zaudēšanai bija vējgāzes un snieglauzes, kas sastāda
aptuveni pusi no visiem bojājumiem;
 aktivitātē „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”
2013. gadā meža ugunsapsardzībā ir veikta ugunsnovērošanas torņu
būvniecība un rekonstrukcija - 30 torņi (528,2 tūkst. EUR). Plānots arī turpināt
ugunsnovērošanas torņu būvniecību un rekonstrukciju, izmantojot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus.
Pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” 2013. gadā Lauku atbalsta dienests
izsludināja vienu 9. projektu pieņemšanas kārtu ar kopējo publisko finansējumu
1,4 milj. EUR. Šajā kārtā tika iesniegti 120 projekti, kuru attiecināmās izmaksas bija
3,4 milj. EUR. Tika apstiprināti 557 projekti ar kopējo publisko finansējumu 33,4
milj. EUR, bet noraidīti 314 projekti. Šīs kārtas ietvaros tika sniegts atbalsts tikai
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mežkopības un citas mežizstrādes darbībām, izņemot meža koku audzētavu darbības,
un mežsaimniecības palīgdarbības - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšanai.
2013. gadā pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” Lauku atbalsta
dienests izsludināja vienu projektu pieņemšanas kārtu ar kopējo publisko finansējumu
6,2 milj. EUR. Šajā kārtā tika iesniegti 148 pieteikumi, no kuriem 2 bija lauku tūrisma
pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai un 146 pārējām aktivitātēm. Šajā kārtā
tika apstiprināti 92 projekti ar attiecināmajām izmaksām 6,6 milj. EUR apmērā. Šī
pasākuma ietvaros tika piešķirti kredītu fonda aizdevumi ar kopējo publisko
finansējumu 689,2 tūkst. EUR (484,4 tūkst. LVL).
2013.gadā, pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” tika
izsludināta 2. projektu pieņemšanas kārta ar pieejamo publisko finansējumu 3,8 milj.
EUR, kurā tika iesniegti 37 projekti, apstiprināti 26 projekti.
Savukārt, pasākumu „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”,
„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un „Daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācija” ietvaros 2013.gadā jaunas projektu pieņemšanas kārtas netika
izsludinātas., jo viss šajos pasākumos pieejamais publiskais finansējums jau bija
izlietots.
2013. gadā pasākuma „Agrovides maksājumi” ietvaros saimniecībām tika
izmaksāti 32,9 milj. EUR. Apakšpasākumos - “Bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība” (BLA) tika iesniegti 3 386 pieteikumi un apstiprināti 175 928 ha platības,
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) tika iesniegti 4 117
pieteikumi un apstiprināti 34 287 ha, “Integrētās dārzkopības ieviešana un
veicināšana” (IDIV) tika iesniegti 226 pieteikumi un apstiprināti 2 306 ha un “Rugāju
lauks ziemas periodā” (RLZP) tika iesniegti 1 072 pieteikumi un apstiprināti 54 317
ha.
Pasākuma „Agrovides maksājumi” ietvaros jaunas saistības uzņemties
nevarēja. Atbalsta pretendenti 2013. gadā nebija arī tiesīgi paplašināt 2012. gadā
apstiprināto saistību platību. Atbalsta saņēmējiem, kam 2012. gads bija pēdējais
saistību gads, bija tiesības par vienu gadu pagarināt saistību periodu par 2012. gadā
apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto
atbalstu.
Pasākuma „Maksājumi par nelabvēlīgiem apstākļiem citās teritorijās (izņemot
kalnu teritorijas)” (MLA) 2013.gadā atbalstam pieteicās 40 534 pretendenti, kas ir par
3,1% mazāk kā iepriekšējā gadā. Pasākuma ietvaros tika apstiprināti 1 065 689 ha
platības un saimniecībām izmaksāti 39,1 milj. EUR.
Pasākuma „NATURA 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu
2000/60/EK” ietvaros 2013.gadā tika atbalstītas 5 971 saimniecības ar apstiprinātu
kopējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību 57 286 ha.
Pasākuma „NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem, par aizliegto
saimniecisko darbību)” ietvaros 2013.gadā turpināja palielināties NATURA 2000
maksājumu pretendentu skaits. 2013.gadā tika iesniegti 1 974 iesniegumi atbalsta
saņemšanai, par 4,7% vairāk kā iepriekšējā gadā, un tajos ietvertā platība bija 31 524
ha – par 7,8% vairāk kā 2012. gadā.
Kā arī 2013.gadā turpinājās LAP 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” atbalsta
pasākumu ieviešana.
Pasākumā „Konkurētspējas veicināšana un lauku ekonomikas dažādošana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” turpinājās jaunu projektu
pieņemšana un 2013.gadā VRG izsludināja 91 projektu pieņemšanas kārtu.
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Pasākumā „Vietējo attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstu vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanai kopumā ir saņēmušas 40 VRG plānoto 33 VRG vietā Līdzīgi
arī VRG aptvertā teritorija un kopējais iedzīvotāju skaits teritorijā krietni pārsniedz
LAP plānoto
Lai nodrošinātu kvalitatīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, 2013.gadā
turpinājās pasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve
un teritorijas aktivizēšana” aktivitāšu īstenošana. Atbalstu saņem 39 VRG un kopumā
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai tika novirzīts publiskais finansējums EUR 1,68
milj. apmērā.
2013.gadā pasākumā „Konkurētspējas veicināšana un lauku ekonomikas
dažādošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” apstiprināti 1 146
vietējām attīstības stratēģijām atbilstoši projektu iesniegumi ar kopējo publisko
finansējumu EUR 9,05 milj. un realizēti pilnībā vai daļēji projekti par kopējo publisko
finansējumu EUR 7,4 milj.
2013.gadā liela interese tika izrādīta arī par apakšpasākuma “Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāšu īstenošanu,
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 mājas apstākļos (mājražošanai).
Kopumā tika apstiprināts 251 projekts ar publisko finansējumu 1,36 milj. EUR
apmērā.
2013.gadā turpinājās pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
īstenošana. Tā kā otrā iesniegumu pieņemšanas kārtā iesniegtajiem projektu
iesniegumiem netika apstiprināts viss izsludinātais publiskais finansējums, tas tika
pārcelts uz trešo projektu pieņemšanas kārtu, kur tika iesniegti 4 projektu iesniegumi
ar publisko finansējumu 160,9 tūkst. EUR apmērā. Kopumā 2013.gadā apstiprināti 9
starpvalstu sadarbības projekti ar publisko finansējumu 269,7 tūkst. EUR apmērā.
2013.gadā realizēti vai daļēji realizēti tika 23 sadarbības projekti ar publisko
finansējumu 106 tūkst. EUR apmērā.
2012.gada apstiprinātājā ES Baltijas jūras stratēģijā pamatā visas ES fondu
investīcijas sniegs ieguldījumu Stratēģijas mērķu sasniegšanā, bet vistiešāko
ieguldījumu sniegs investīcijas, kas veiktas šādu tematisko mērķu ietvaros: nostiprināt
pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju; uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz ELFLA) un zivsaimniecības un
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) konkurētspēju; aizsargāt vidi un veicināt
resursu efektivitāti; veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās
tīkla infrastruktūrās; veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti; veicināt
sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību; veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot
nabadzību, ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā.
2013.gadā turpināja konsultācijas ar lauksaimnieku organizācijām un citām
nevalstiskām organizācijām par LAP 2014.-2020. projektu, kā rezultātā gada nogalē
tika sagatavota pirmā LAP 2014.-2020. projekta versija un notika pirmās neformālas
konsultācijas ar Eiropas Komisiju par atsevišķām tā sadaļām.
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
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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. VLT ietvaros
notikuši 2013.gadā lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas pārstrādes nozarē
nodarbināto un nozaru darbībā iesaistīto personu informējoši un izglītojoši pasākumi.
2013.gadā aktivitātes „Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas
programma” ietvaros nepieciešamais atbalsts saimnieciskās darbības veicināšanai,
attīstīšanai un paplašināšanai tika sniegts 720 saimniecībām. Tika uzsākts darbs pie
kooperācijas un kopdarbības veicināšanas. Ar konsultantu palīdzību ir izveidotas
vairākas biedrības, kas startējušas LEADER programmā, un aktivitātē „Informatīvu
un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” gada laikā noorganizēti 320
informatīvie semināri. Aktivitātes ietvaros tika īstenoti 270 izglītojošie semināri,
kurus apmeklēja 5 624 dalībnieki.Tika īstenoti 35 pieredzes apmaiņas braucieni uz
dažādiem Latvijas novadiem, piedaloties esošiem, topošiem uzņēmējiem, lauku
iedzīvotājiem un organizāciju pārstāvjiem. Kopumā braucienos piedalījās 1166
dalībnieki. Tāpat tika realizēti četri mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz
Eiropas valstīm, kuros kopumā piedalījās 72 dalībnieki.
Aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
2013.gadā tika īstenota 15 LLKC reģionālajās nodaļās – Ogrē, Krāslavā, Rēzeknē,
Jelgavā, Cēsīs, Tukumā, Saldū, Balvos, Alūksnē, Limbažos, Kuldīgā, Daugavpilī,
Madonā, Jēkabpilī un Valmierā. Informatīvās dienas 15 teritorijās kopumā apmeklēja
321 jaunietis. Jauniešiem, kas piedalījās šajā aktivitātē tika dota iespēja piedalīties
biznesa plānu/projektu konkursā „Laukiem Būt!”. Kopsummā tika iesniegti 52
jauniešu biznesa/projektu plāni. Tāpat aktivitātes ietvaros, lai informētu
vispārizglītojošo skolu audzēkņus par uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku
teritorijās, tika noorganizēti 49 skolu apmeklējumi un 32 braucieni uz saimniecībām.
2013.gadā aktivitātē „Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem par mežu un
meža apsaimniekošanu” notikušas 97 nodarbības, kurās piedalījās 2 113 dalībnieki.
Aktivitātes „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros
nodrošinātas prakses vietas 297 LLU Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas
studentiem un prakses vietas 15 praktikantiem moderno tehnoloģiju saimniecībās.
Tika veikti demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 6 galvenās tēmās 7
saimniecībās. Informācija par demonstrējumu ierīkošanu un rezultātiem publicēta
informatīvā izdevumā „Lauku Lapa” un LLKC mājas lapā.
2013.gadā aktivitātē „Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana” 260
lauku saimniecībām (130 augkopības un 130 jaukta tipa) veikts izvērtējums par
saimniekošanas atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām, kā arī sniegti ieteikumi
saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.
Aktivitātes „Interneta rīki un tālmācības (e-apmācības) programmu
uzturēšana, atjaunošana” ietvaros tika koordinētas trīs tālmācības (e-apmācības)
programmas: „Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstīšana” (5 472 apmeklējumi),
„LEADER” (2 880 apmeklējumi), „Lauksaimniecības pamati” (7 900 apmeklējumi).
Tāpat veikta interneta rīka par ES atbalsta pieejamības noteikšanu konkrētai lauku
saimniecībai uzturēšana, kā arī aktualizēta datorprogramma „Meža apsaimniekošanas
plānošanas informācijas sistēma” (MAPIS). Izveidota datubāze par tehnikas
izmaksām, noslodzi un degvielas patēriņiem piensaimniecībā un graudkopībā.
2013.gadā 20 nacionālās nozaru organizācijas, kas pārstāvēja 16 dažādas
nozares, rīkoja diskusijas ar nozares organizāciju, ražotāju organizāciju, ZM, PVD,
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Valsts augu aizsardzības dienesta, LAD, LLKC un VLT pārstāvju piedalīšanos, kuru
laikā tika pārrunātas aktualitātes nozarēs, analizēts LAP 2007.-2013. gadam un
izstrādāti priekšlikumi LAP 2014.-2020.gadam. Aktivitātē piedalījās 18 reģionu
lauksaimnieku apvienības, organizējot diskusijas reģionos. Saņemti 26 nozaru
ziņojumi, kas ievietoti VLT mājas lapā.
VLT Rīcības programmas 2009.-2013.gadam darba plāna 2013.gadam
ietvaros ZM sadarbībā ar LLKC un VLT organizēja četras reģionālās konferences
lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos” – Saldū, Jelgavā, Cēsīs un Balvos.
Tajās klātienē piedalījās 1093 dalībnieki. Tika nodrošināta tiešraide internetā, kur
vērotāju skaits bija vidēji 100 katrā konferencē. Kā katru gadu, aktuāli bija
tiešmaksājumu jautājumi, izteikta interese bija par LAP 2014. – 2020.gada
pasākumiem, jo īpaši „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un modernizācijas tipa
pasākumiem.
Tiešie maksājumi 2013. gadā
2013.gadā Latvijā, līdzīgi kā vēl 10 jaunajās dalībvalstīs, tika turpināta vienotā
platības maksājuma (VPM) shēmas īstenošana, kas paredz, ka lauksaimnieki saņem
vienādu maksājumu par lauksaimniecībā izmantoto zemes hektāru, kas atbilst
noteiktiem nosacījumiem.
Papildus tam, 2013.gadā tika īstenotas trīs īpašā atbalsta shēmas: īpašais
atbalsts par pienu ar mērķi atbalstīt piena ražošanu, īpašais atbalsts cietes kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai un īpašais atbalsts lopbarības augu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai, šī atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu sēklu izmantošanu
Latvijas sējumos.
Kopumā 2013.gadā Latvijā tika īstenotas šādas ES tiešo maksājumu atbalsta
shēmas:
 vienotais platības 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.
2013. gadā, par ES tiešo maksājumu iesniegumiem par iepriekšējiem gadiem
(vienotais platības maksājums, atsevišķais maksājums par cukuru, īpašais atbalsts par
pienu, īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un īpašais atbalsts
lopbarības augu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai) kopumā izmaksāti ap 92,3
miljoni latu.
2013.gadā, saskaņā ar sarunās ar EK panākto, papildus valsts tiešie maksājumi
(PVTM) tika aizstāti ar pārejas posma valsts atbalstu (PPVA). Pārejas posma valsts
atbalsts kā papildus piemaksas no valsts budžeta līdzekļiem tika piešķirts tām
nozarēm, kuras iepriekš saņēma PVTM, uz identiskiem nosacījumiem.
Līdz ar to Latvijā 2013.gadā tika īstenoti deviņi PPVA veidi, tai skaitā divi
PPVA 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 PPVA veidiem
bija no ražošanas atdalīti atbalsta veidi:
 par platībām;
 par laukaugu platībām;
 par kartupeļu cieti;
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par pienu;
par liellopiem;
par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem.
Par 2012. gada papildu valsts tiešā maksājuma (PVTM) iesniegumiem
2013.gadā tika izmaksāti 39,8 miljoni latu. Lai lauksaimniekiem nodrošinātu
apgrozāmo līdzekļu plūsmu, jo īpaši periodā, kad saimniecībās norit intensīvākais
darbs gatavojoties ražas novākšanai un lopbarības sagatavošanā arī 2013. gadā tiešo
maksājumu shēmu ietvaros tika veikta avansa maksājumi - 50 % apmērā vienotais
platības maksājums un līdz 70% apjomā avansā tika izmaksāti atdalītais PPVA par
platībām, atdalītais PPVA par laukaugu platībām, atdalītais PPVA par liellopiem,
atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, atdalītais PPVA par
pienu.
Atbalsts ražotāju organizācijām
Ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas piena nozarē

2013.gadā stājās spēkā Ministru kabineta 2013.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. Kopš stāšanās spēkā brīža Lauku
atbalsta dienestā nav iesniegts neviens pieteikumus piena ražotāju organizācijas vai
piena starpnozaru organizācijas atzīšanai, līdz ar to, arī, neviena šāda organizācija
atzīta netika.
Ražotāju grupas un organizācijas augļu un dārzeņu nozarē

Latvijā 2013.gadā kopumā darbojās atzītas 3 ražotāju grupas (visas augļu un
ogu nozarē), un kopumā ražotāju grupās jau ir apvienojušies 23 profesionālie augļu
ražotāji. Ražotāju grupas mērķis ir pārejas perioda laikā, kurš nav garāks par pieciem
gadiem, sasniegt ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijus. Ražotāju grupas
pamatdarbība ir saistīta ar biedru saražoto produktu koncentrāciju un to piedāvājumu
tirgū.Pašreiz atzītās ražotāju grupas kalpo kā labs piemērs tam, kā apvienojoties var
piesaistīt ES finansējumu ražošanas modernizācijai, kā arī nostiprināt savas pozīcijas
ne tikai Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu augļu un dārzeņu
tirgos.Ražotāju grupas ietvaros var saņemt atbalstu administratīvo izdevumu segšanai
(75 % ES finansējums un 25 % valsts budžeta līdzekļi), kura apmēru aprēķina pēc
ražotāju grupas realizētās produkcijas vērtības, kā arī atbalstu investīciju veikšanai
(ES finansējums 50 % un valsts budžeta līdzekļi 25 % no ieguldījumu attiecināmajām
izmaksām). Šajā atbalsta shēmā augļu un dārzeņu ražotāju grupām 2013.gadā kopumā
bija izmaksāts atbalsts 11,8 milj.EUR apmērā. 2013.gadā kopumā bija atzītas 2
ražotāju organizācijas, kurās ir apvienojušies 28 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.
ES atbalsts nepārsniedz 50% no faktiskajām programmas pasākumu
izmaksām, bet tās maksimālais apmērs nedrīkst būt lielāka par 4,1% no ražotāju
organizācijas pārdotās produkcijas vērtības. Taču šo procentuālo daļu iespējams
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palielināt līdz 4,6%, ja darbības programmās tiek paredzēti pasākumi arī krīžu
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem.
Eksporta kompensācijas
Eksporta kompensācijas ir viens no TKO atbalsta instrumentiem, kura
izmantošana sekmē eksportētāju konkurētspējas saglabāšanu trešo valstu tirgos, jo ar
eksporta kompensācijām tiek kompensēta cenu atšķirība starp ES tirgu un trešo valstu
tirgiem. ES eksporta kompensācijas var tikt maksātas par sekojošu produktu eksportu
uz trešajām valstīm:
 lauksaimniecības produkti - piens un piena produkti, cukurs, graudaugi (t.sk.
milti, putraimi, ciete), rīsi, olas, mājputnu gaļa, liellopi un to gaļa, cūkgaļa;
 pārstrādātie lauksaimniecības produkti (eksporta kompensācijas tiek maksātas
par sekojošiem tajos iestrādātajiem lauksaimniecības produktiem – piena
produkti, cukurs, graudaugi, rīsi un olas).
2013.gada sākumā eksporta kompensācijas bija pieejamas tikai par mājputnu
gaļas eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm. Pārējiem produktiem (olas (arī par
pārstrādātajos lauksaimniecības produktos iestrādātajām olām), cūkgaļa, liellopu un to
gaļa, piens un piena produkti, cukurs, graudaugi, rīsi) eksporta kompensācijas bija
noteiktas ‘nulles’ apmērā jau iepriekšējos gados.Pamatojoties ar stabilu un labvēlīgu
situāciju tirgū, samērīgām cenām un pozitīvu eksporta attīstību, Eiropas Komisija
2013.gada jūlijā eksporta kompensācijas noteica ‘nulles’ apmērā vistas gaļai. Līdz ar
to 2013.gada nogalē eksporta kompensācijas bija noteiktas ‘nulles’ apmērā pilnīgi
visiem produktiem, par kuriem var tikt piešķirtas eksporta kompensācijas. 2013.gadā
Latvijā eksporta kompensācijas netika izmaksātas, jo Latvijas eksportētāji 2013.gadā
neizmantoja eksporta kompensācijas par mājputnu gaļas eksportu uz trešajām valstīm
(6.10.tabula).
Skolu programmas
„Skolas piena” programma
EK finansētās programmas „atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem”
jeb tā sauktās „Skolas piena” programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja saņemt
200 vai 250 ml piena vai noteiktu piena produktu dienā par samazinātu cenu.
Programma paredz arī iespēju dalībvalstij piešķirt papildus finansējumu no valsts
budžeta, ļaujot produktu cenu vēl vairāk samazināt vai pat nodrošināt tos bez maksas.
Pārskata periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam „Skolas piena” programmas
ieviešanai Latvijā nozīmīgs bija, pirmkārt, 2011.gads, kad tika atjaunots valsts
līdzfinansējums pasterizēta piena piegādei pirmskolas un 1.-4.klases izglītojamiem,
tādējādi kopā ar ES 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. un 2010.gadā). 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.
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Tabula nr. 3.
„Skolas piena” programmas realizācija 2010./2011.–2012./2013. mācību gadā
Mācību gads

Iesaistītās izglītības iestādes
Iesaistīto izglītojamo skaits,
tūkst.
Piegādātā piena daudzums, t
Pretendenti, kas iesaistās
programmā
Izmaksāta summa (ES un valsts
atbalsts), tūkst. EUR
ES atbalsts, tūkst. EUR
Valsts atbalsts, tūkst. EUR

2011./2012.
(01.09.2011 31.08.2012)
572
59,6

2012./2013.
2013./2014.
(01.09.2012.(01.09.2013.31.08.2013.)
28.05.2014.)**
834
897
181,3
192,4

1959
84

3246
118

3067
117

1 207

2 073,5

1 584,3

345,9
861,1
* LAD veiktās atbalsta izmaksas attiecīgajā periodā
** informācija par nepilnu mācību gadu
Avots: LAD

588,7
1 484,8

350,9
1 233,4

Latvijā programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts par I un II kategorijas
produktiem, t.i., pasterizētu pienu ar vai bez dažādām piedevām (šokolāde, augļu sula,
aromatizētāji), raudzētiem piena produktiem ar vai bez minētajām piedevām, un
dažādiem piena produktiem (t.sk. raudzētiem) ar augļiem. Tomēr praksē gandrīz
100% no visa piegādātā produktu daudzuma veido pasterizēts piens bez piedevām. ES
atbalsta likme I kategorijas produktiem ir 18,15 EUR/100 kg, un II kategorijas
produktiem – 16,34 EUR/100 kg.
Programma „Augļi skolai”
2013./2014.mācību gads ir ceturtais mācību gads, kad Latvijā darbojas EK
programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk – „Skolas auglis)”. 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
Eiropas Komisiju palielināt Latvijai ES līdzfinansējuma summu 2013./2014.mācību
gadam. Ņemot vērā EK lēmumu, Latvijas „Skolas augļa” programmas budžets
2013./2014.mācību gadam ir palielināts vairāk nekā divas reizes (no 444 100 EUR
līdz 900 200 EUR). Programmā 2013./2014.mācību gadā piedalījās 773 skolas
(salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolu skaits ir audzis par 3 %). Produktus tām
nodrošināja 132 atbalsta pretendenti. 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” 2013./2014.mācību
gadam ir noteiktas šādas atbalsta likmes par 100 gramiem augļu un dārzeņu (turpmāk
– produktu) porciju: par neiesaiņotiem produktiem - 0,16 EUR, par iesaiņotiem
produktiem un neiesaiņotiem produktu asorti - 0,18 EUR, savukārt par iesaiņotiem
produktu asorti - 0,20 EUR. 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.
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Tabula nr.4.
Programmas „Skolas auglis” realizācija 2010./2011.–2012./2013. mācību gadā
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
Mācību gads
(11.11.2011 09.03.2012)

Iesaistītās izglītības iestādes

(01.10.2012.28.02.2013.)

(01.10.2013.24.01.2014.)*

708

754

773

Iesaistīto izglītojamo skaits, tūkst.

137,3

155,5

160,0

Izdalīto porciju skaits, tūkst.

7 020

8 396

6 353

146

132

128

753,0

797,7

752,0

ES atbalsts, tūkst. Ls

537,1

598,3

564,0

Valsts atbalsts, tūkst. Ls

215,9

199,4

188,0

Pretendenti, kas iesaistās
programmā
Izmaksāta summa (ES un valsts
atbalsts), tūkst. Ls

* informācija par nepilnu mācību gadu

Avots: LAD

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 ES tirgū, gan ārpus ES tirgus
robežām, izmantojot ES un valsts līdzfinansējumu attiecīgi 50 % un 30 % apmērā.
2013.gadā savu darbību turpināja divas šādas programmas:


Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Ziemeļoga”
programma “Dzērvenes veselībai un labsajūtai”;
 Stādu audzētāju biedrības programma “Dzīvo augu un dekoratīvās dārzkopības
produktu veicināšanas un informācijas pasākumi iekšējā tirgū”.
Papildus tika iesniegtas 2 jaunas programmas, no kurām EK apstiprināja vienu
programmu - biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
programmu „Sabiedrības informēšanas un tirgus veicināšanas kampaņa "Bio par
mums"”.
Meža nozare , meliorācija un zemju pārvaldība
Sagatavota koncepcija nacionāla līmeņa risinājumam, lai veicinātu Latvijas
nacionālās bagātības – zemes, ilgtspējīgu un efektīvāku izmantošanu, kā arī zemes
pieejamības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Ražojošas platības uz 2013.gadu ir
1459051 ha. Ražošanā neizmantotā platība saskaņā ar VZD datiem ir 904 860 ha. ZM
mērķis ir laikposmā līdz 2020.gadam panākt lauksaimniecībā izmantojamo zemju
platību apriti lauksaimnieciskajā ražošanā līdz 2 mil. ha.
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Izstrādāti grozījumi Medību likumā (spēkā ar 2014.gada 1.janvāri). Likuma
grozījumu ietvaros definētas teritorijas, kurās medības aizliegtas, un izveidots
regulējums medībām pielīdzināmām darbībām iežogotās teritorijās ar savvaļai
līdzīgiem apstākļiem. Precizēta lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu (limitu)
noteikšanas kārtība. Zemes īpašniekiem paredzētas tiesības nelimitēto medījamo
dzīvnieku medīšanai bez medību iecirkņa reģistrācijas, un paplašināts medībās
izmantojamo līdzekļu, rīku un metožu klāsts. Skaidri definēti pušu pienākumi
medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai, utt. Saskaņā ar Medību likuma
grozījumiem uzsākta Ministru kabineta noteikumu izstrāde, tā piemēram, „Medību
noteikumi” un „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu
noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komisijām”.
Lai pilnveidotu valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības
attīstībai meža jomā, attīstot valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un
apsaimniekošanu, sagatavoti likumprojekti Grozījumi Meža likumā un Grozījumi
publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, lai valsts zinātniskās izpētes mežu
pārvaldi un apsaimniekošanu turpmāk nodotu zinātniskām institūcijām –Latvijas
valsts mežzinātnes institūtam „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātei.
Lai nodrošinātu EP regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus
dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus darbību, noteikta
kompetentā iestāde Latvijā – Valsts meža dienests, kā nodrošināta informācijas
pieejamība par regulas prasībām, sniegti skaidrojumu tirgus dalībniekiem un
konsultējošām institūcijām.
Lai turpinātu padziļināt zināšanas par to, kā ilgtspējīgā veidā samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas Zemkopības ministrija realizē projektu „Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu sadarbība klimata pārmaiņas mazinošu pasākumu ieviešanā zemes
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā” (10.2013.07.2014) Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts
administrācija” ietvaros. Projektā iesaistīti partneri no astoņām valstīm. Projekta
mērķis ir stiprināt Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, īpaši ņemot vērā, ka reģiona
ģeogrāfiskie un klimatiskie apstākļi ir līdzīgi, kas ļauj labās prakses piemērus pielāgot
un pārņemt arī Latvijā. 2013.gada 20.-21.oktobrī Rīgā, ZM projekta ietvaros notika 2
dienu seminārs, kas sniedza iespēju Latvijas meža nozares cilvēkiem iepazīties ar
kaimiņvalstu ekspertu jaunākajiem pētījumiem klimata un mežsaimniecības jomā.
Projekts nodrošina platformu diskusijām, aktivizē ekspertu mijiedarbību, kā arī sniedz
iespēju pieaicināt konkrētās jomas labākos zinātniekus. To augstu novērtēja arī
Eiropas Komisija. Uzsākta pašvaldību darbinieku informēšana un izglītošana par koka
kā būvmateriāla iespējām, par dažāda mēroga objektiem Latvijā, par vietējo koka ēku
ražotāju projektiem pasaulē. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, koks kā būvmateriāls ir
novērtēts par zemu jeb palicis citu būvmateriālu ēnā. Latvijā ir salīdzinoši daudz koka
ēku – gan vecu, gan jaunu, bet, galvenokārt, viena vai divu stāvu privātmājas.
Salīdzinot ar kopējo jauno ēku daudzumu, koka ēku apjoms ir salīdzinoši neliels.
Zivsaimniecība un zvejas pārvaldība
2013. gadā turpinājās Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējuma
piesaiste zivsaimniecības nozares attīstībai. No 2008. gada, kad tika sākta EZF
pasākumu īstenošana, līdz 2013. gada beigām bija apstiprināti 1 770 projektu
iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 179,1 miljoni eiro apmērā, kas ir 107%
procenti no kopējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā pieejamā publiskā
finansējuma, t. i., 166,7 miljoniem eiro, bet apmaksāti 1 519 projekti ar publisko
finansējumu 128,5 miljoni eiro apmērā. No tiem 2013. gadā tika apstiprināti 281
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projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 27,6 miljoni eiro apmērā, bet
apmaksāti 369 projekti ar publisko finansējumu 20,4 miljoni eiro apmērā. 2013.gada
17.oktobrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē tika
panākta vienošanās par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 2014.gadam.
Kopumā nozvejas kvotas 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājušās
vai saglabājušās nemainīgas. Diskusijā par zvejas iespējām Latvija sekmīgi aizstāvēja
savas intereses par pakāpeniskumu virzībā uz jaunā noteiktā zvejas radītās mirstības
mērķa sasniegšanu, panākot ievērojami mazāku brētliņas kvotas samazinājumu par
Eiropas Komisijas piedāvāto. Rezultātā pieņemtais lēmums bija, ka brētliņu zvejas
iespējas samazinātas par 4 procentiem (sākotnēji EK priekšlikumā tika paredzēts 11%
samazinājums).
Reņģu nozvejas kvotai Baltijas jūras centrālajā daļā 25% palielinājums
(sākotnēji Eiropas Komisija (EK) piedāvāja 59% palielinājumu, taču šo priekšlikumu
Baltijas jūras piekrastes ES dalībvalstis neatbalstīja, lai izvairītos no iespējamām
negatīvām sekām, ja nākotnē atkal sekotu straujš kvotas samazinājums). Reņģu
nozvejas kvotai Rīgas jūras līcī, salīdzinot ar 2013.gadu, 0,4% palielinājums. Lašu
nozvejas kvotai Baltijas jūrā 2% samazinājums saskaņā ar LZMP lēmumu. Mencu
zvejas iespējas Baltijas jūras rietumu daļā samazinātas par 15%, taču Latvijai
nozīmīgā austrumu krājuma mencas zvejas iespējas palielinātas par 7% – vēl lielāku
palielinājumu, kas bija pieļaujams saskaņā ar zinātnieku atzinumu, ierobežo mencu
pārvaldības plāna nosacījumi.
Lēmums par kvotām pieņemts, balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības
foruma BALTFISH priekšlikumu. No 2013.gada vidus Latvija bija BALTFISH
prezidējošā valsts un pēc tam, kad 2013.gada augustā EK publicēja savu priekšlikumu
2014.gada nozvejas kvotām Baltijas jūrā, Latvija vadīja kopējā BALTFISH
priekšlikuma izstrādi. Kopumā, 2013.gadā nodrošināta Latvijas interešu aizstāvība ES
ikgadējo nozvejas kvotu regulu pieņemšanā: Baltijas jūrai, starptautiskajiem ūdeņiem
gan Eiropas Padomes darba grupās un divpusējās tikšanās ar Eiropas Komisiju, gan
Ministru Padomē, panākot Latvijai labvēlīgas zvejas iespējas.
Attiecībā uz zvejas iespējām trešo valstu ūdeņos 2013.gadā turpinājās sarunas
par jaunu protokolu ES un Marokas Karalistes nolīgumam zivsaimniecības jomā, taču
to progress ir lēns. Savukārt Mauritānijas ūdeņos situāciju neuzlaboja arī noslēgtais
provizoriski piemērojamais Protokols par zveju Mauritānijas Islāma Republikas
jurisdikcijā esošajos ūdeņos, jo piedāvātie tehniskie nosacījumi negatīvi ietekmēja
zvejas darbību ekonomiskos rādītājus. Savus iebildumus par atsevišķiem
neizdevīgajiem Protokola noteikumiem Latvija jau vairākas reizes ir paudusi dažādās
sanāksmēs un komunikācijā ar Eiropas Komisiju, tomēr arī 2013. gadā progress
netika panākts. 2013. gadā ES Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments
pabeidza 2011.gadā iesākto ES Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu.
KZP reformas sākumā tika plānots, ka jaunā KZP regula stāsies spēkā 2013.gada
1.janvārī, taču pēc sarežģītām diskusijām politiskā vienošanās par regulas projektu
tika panākta tikai 2013.gada jūnijā,. Būtiskais KZP reformas jaunums ir nozvejoto
zivju pilnīgas izkraušanas pienākums, kas nozīmē turpmāku zivju izmešanas
aizliegumu.
Jaunās KZP regulas svarīgs princips ir MSY (Maximum Sustainable Yield)
sasniegšana visiem zivju krājumiem, tādējādi krājumu pārvaldībā izmantojot tādus
pasākumus, kas ļauj nodrošināt lielāko zivju daudzumu, kuru iespējams nozvejot
ilgtermiņā, negatīvi neietekmējot zivju krājumu atjaunošanos. KZP kā jauns princips
iestrādāta arī reģionalizācija, kas nozīmē, ka konkrēta reģiona dalībvalstis var
izstrādāt un piedāvāt EK pasākumus zivju krājumu pārvaldībai attiecīgā reģiona
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ūdeņos. Pirmo reizi kā atsevišķs sektors, ko nepieciešams attīstīt, KZP ir izvirzīta
akvakultūra, kā primāros mērķus nosakot tās konkurētspējas un efektivitātes
palielināšanu, administratīvā sloga samazināšanu.
Valsts budžeta dotācijas apakšprogrammas Zivju fonds ietvaros 2013.gadā
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 padomes septiņās sēdēs 2013.gadā tika izskatīti 99 iesniegtie projektu
finansējuma pieteikumi ar kopējo pieprasītā finansējuma summu 378,51 tūkst. latu, no
kuriem pilnā vai daļējā apmērā Zivju fonda padome atbalstīja 62 projektus, kuru
īstenošanai piešķīra finanšu līdzekļus par kopējo summu 199 145 Ls. Divas reizes
Zivju fonda padome izmantoja iespēju pieņemt lēmumu, izmantojot elektroniskās
saskaņošanas procedūru. Lielākā finansējuma daļa 2013.gadā, tika piešķirta Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (38,5 %). 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 (33,4 %) un sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību
(19,8 %). Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākuma ietvaros projektu
iesniedzēji nespēja realizēt trīs Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus.
Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai 2013.g. padotas šādas iestādes:














Lauku atbalsta dienests;
Pārtikas un veterinārais dienests;
Valsts augu aizsardzības dienests;
Valsts meža dienests;
Lauksaimniecības datu centrs*;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra**;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts;
Latvijas Valsts augļkopības institūts;
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts;
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts;
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR””.
-------*- saskaņā ar MK 18.12.2012.gada noteikumiem Nr.878 „Lauksaimniecības datu centra nolikums” ir zemkopības
ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde;
**- saskaņā ar MK 18.12.2012. gada noteikumiem Nr. 937” Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums” ir
zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde;

Zemkopības ministrija
kapitālsabiedrībās:



2013.g. ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās

valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”;
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs”;*
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valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”;
valsts akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”;
valsts akciju sabiedrībā “Lauku attīstības fonds”;
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”;
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Piensaimnieku laboratorija”.**
---------------*- ar MK 13.12.2013. rīkojumu Nr.596 kapitāla daļu turētājs ir Privatizācijas aģentūra
**- ar MK 04.12.2013. rīkojumu Nr.597 kapitāla daļu turētājs ir Privatizācijas aģentūra

2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
Budžeta programmu un apakšprogrammu, saņemto ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums
ZM budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī ziedojumu un
dāvinājumu, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2013. gadā ir attēlots zemāk
esošajās tabulās. Informācija par atsevišķu budžeta programmu un apakšprogrammu
finanšu līdzekļu izlietojumu ir ietverta pārskata pielikumā.
Tabula nr.5
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums (latos)

Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un
dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti

2013.gadā

2012.gada
(faktiskā
izpilde)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

449 024 548

420 253 533

415 547 100

442 337 614

413 267 583

408 620 043

6 391 016

6 377 968

6 404 626

36 381

144 208

94 017

448 592 387

420 766 077

415 320 390

422 428 887

403 002 754

399 190 262

37 620 491

42 680 594

40 578 315

364 190 550

336 698 645

336 198 006

663 945

623 302

618 946
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2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

19 956 914

23 000 213

21 794 995

26 163 500

17 763 323

16 130 128

449 024 548

420 253 533

415 547 100

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2013. gadam”

Tabula nr.6.
Zemkopības ministrijas saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsavilkums, to
izlietojums
(latos)

Nr. p.k. Finansiālie rādītāji
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

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

Iepriekšējā
gadā budžeta
izpilde
(2012.g.)

Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

711 552

623 030

623 030

711 552
663 7997

623 030
818 261

623 030
815 871

656 102
305 457

817 753
299 978

815 363
297 588

Pārskata gadā (2013.g.)

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati

Zemkopības ministrijas sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
ZM sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji , ņemot vērā to lielo
apjomu ir uzrādīti šī pārskata pielikumā.
Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Likumā «Par valsts budžetu 2013. gadam» ZM noteiktais prioritāšu saraksts un
saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem papildus piešķirtais finansējums jaunām
politikas iniciatīvām ir uzrādīts zemāk esošajā tabulā.

Tabula nr.7.
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Zemkopības ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu saraksts 2013.gadam
Nr.p.k.

Iestādes nosaukums / prioritārais pasākums

Finansējuma
apmērs, Ls

1

2

3

Kopā pamatfunkciju īstenošanai

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

Ieņēmumu daļas ( +; - )
Pārtikas un veterinārajam dienestam pasākumam „Pārtikas
un veterinārā dienesta ātrās reaģēšanas grupas izveide
Lauku atbalsta dienestam valsts atbalsts lauksaimniecībai
(subsīdijām) sējumu apdrošināšanas prēmiju
kompensācijām
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Eiropas Savienības
projekta „Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes
gāžu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai Latvijā”
uzturēšanas izdevumiem
Valsts meža dienestam meža pasākumam „Ugunsdrošība
un ugunsapsardzība”
Valsts meža dienestam Eiropas Savienības projekta
„Esošo ugunsnovērošanas torņu (UNT) rekonstrukcija un
jaunu UNT būvniecība” uzturēšanas izdevumiem
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas likumā
deleģēto funkciju izpildei
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” Eiropas Savienības
projekta „ELFLA Lauku attīstības pro-grammas 2007.2013.gadam” pasākuma „Infrastruktura, kas attiecās uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību
pielāgošanu” un ERAF pro-jekta „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšanu” uzturēšanas izdevumiem
Zemkopības ministrijas Centrālajam aparātam
pasākumam „Zemnieku interešu pārstāvībai Briselē, kas
saistīta ar kopējās lauksaimniecības un zivsaim-niecības
politikas reformām”
Zemkopības ministrijas Centrālajam aparātam
pasākumam Eiropas Savienības projektu „Uz klientu
orientētas sis-tēmas izveide un Vienotas informācijas
telpas izveide” uzturēšanai, „Zemkopības mi-nistrijas un
tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās
pakalpojumu sistēmas izvei-de”, „Zemkopības ministrijas
un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas
izveide”, „Modulārās servera izveide” uzturēšanas
izdevumiem
Zemkopības ministrijas Centrālajam aparātam
pasākumam „Papildus finansējums Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanas
nodrošināšanai”

Avots: likums “Par valsts budžetu 2013. gadam”
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3 353 900

59 484
800 900

8 610

1 000 000
3 000

572 884

138 798

199 100

259 778

311 346

Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai
Valsts budžeta aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts
budžeta likumā, lai nodrošinātu ilgtspējīgas fiskālās politikas principa ievērošanu,
valsts budžeta deficīta un vispārējās valdības parāda stingru kontroli. Valsts budžeta
plānošanas procesā Zemkopības ministrijā netika iesniegti pretendentu pieteikumi
saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumu Nr. 397 „Kārtība, kādā
ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta
likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus” II. sadaļas 6.punktu par
nepieciešamību piesaistīt finanšu resursus valsts aizdevumu veidā nozīmīgu
zemkopības nozares investīciju projektu īstenošanai, valsts atbalsta programmu vai
Eiropas savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Likuma “Par valsts budžetu 2014. 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. 2014. gadā plānoto
ilgtermiņa saistību apjoms kopā ar izmaiņām atbilstoši Ministru kabineta
pieņemtajiem lēmumiem uz 21.07.2014., sasniedz 449 668 572 EUR, tai skaitā:









Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 482 693 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 239 842 685 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 173 869 249 EUR;
Eiropas Zivsaimniecības fonds 24 695 925 EUR;
3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” 501 111 EUR;
Citi ES politiku instrumenti 7 028 975 EUR;
iemaksas starptautiskajās organizācijās 256 260 EUR;
citas ilgtermiņa saistības 1 991 674 EUR.

Tabula nr.8.
Zemkopības ministrijas 2014.gadā plānotās iemaksas starptautiskajās
organizācijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, EUR
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā
Eiropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
Epizootijas birojs (OIE)
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
Starptautiskais Augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
Kopā

105 948
54 069
22 055
19 920
17 074
6 830
4 695
3 130
2 988
13 646
2 846
2 419
640
256 260

Avots: likums “Par valsts budžetu 2014.gadam” ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 27.07.2014.
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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 2014. 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.
Sniegtie pakalpojumi
Zvejniecības likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka Zemkopības ministrija
zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij
piederošo zvejas tiesību izmantošanu teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas
ūdeņos, kā arī savas kompetences ietvaros citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos
un starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai
trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības
jomā. Lai īstenotu šo funkciju, nepieciešams sniegt atbilstošus pakalpojumus
rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem, kā arī pretendentiem, kuri vēlas saņemt
licenci komercdarbībai zvejniecībā, šādi nodrošinot, gan Latvijas, gan Eiropas
Savienības likumdošanas prasības. Zemkopības ministrija jau ir diferencējusi
pakalpojuma sniegšanas un pieprasīšanas veidus. Visu pakalpojumu pieprasījumus ir
iespējams iesniegt elektroniski, tomēr elektroniska pakalpojumu sniegšana ir
iespējama tikai nozvejas sertifikātu apstiprināšanā. Tas ir tiešā veidā saistīts ar
nepieciešamību pārējo pakalpojumu izsniegto dokumentu uzrādīt papīra formā Valsts
vides dienestā vai rūpniecisko zveju kontrolējošajām amatpersonām. Pakalpojuma
pieprasījuma iesniegšana elektroniskā veidā atbrīvo pakalpojuma pieprasītāju no
nepieciešamības ierasties personīgi vai sūtīt dokumentu pa pastu, tomēr, lai stātos
spēkā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai tā protokols, personai ir jāierodas
klātienē parakstīt šos dokumentus. Pēc būtības šie pakalpojumi nav pielīdzināmi
klasiskā izpratnē sniegtiem pakalpojumiem. Maksa par šiem netiek iekasēta.
ZM turpina LZIKIS atjaunotās versijas izstrādi. LZIKIS nodrošina ES KZP
principu un prasību ieviešanu, kā arī esošās zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas pilnveidošanas funkcijas, nodrošinot zivsaimniecības nozares
iekšējās un ārējās politikas efektīvu realizēšanu, administratīvās kapacitātes un zvejas
kontroles efektivitātes paaugstināšanu, pilnīgas kontroles nodrošināšanu visā zvejas
produktu aprites ciklā no zvejas līdz patērētājam. Kā arī elektroniskās saiknes starp
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zivju resursu kontrolējošo
institūciju – Valsts vides dienestu, Satiksmes ministrijas Latvijas Jūras administrācijas
Latvijas Kuģu reģistru un Zemkopības ministriju LZIKIS nodrošina arī visu
nepieciešamo atskaišu un ziņojumu regulāru nosūtīšanu Eiropas Komisijai
zivsaimniecības informācijas datu apmaiņai. Tie ir dati par zivju nozveju, Latvijas
zvejas kuģu reģistru, u.c. LZIKIS 2013.gadā veidota no jauna, samazinot saistīto
sistēmu un uzturamo saskarņu skaitu, it īpaši uzlabojot saskarņu pieejamību un
funkcionalitāti interneta vidē, kā arī veidotas plašas automātiskas datu validācijas un
verifikācijas iespējas.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.februāra Rīkojumu Nr.126
Par koncepciju „Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveidošanas
Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs” Zemkopības ministrija ar mērķi
veidot visaptverošu klientu apkalpošanas sistēmu, kas darbojas pēc vienas pieturas
aģentūras principiem un nodrošina vienotu pakalpojumu sniegšanas un klientu
apkalpošanas pārvaldību, kā arī informācijas sistēmu atbalstu pakalpojumu sniegšanas
un klientu apkalpošanas procedūrām, ir realizējusi divus ERAF projektus
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un padotībā esošo
iestāžu
uz
klientu
orientētas
pakalpojumu
sistēmas
izveide”
un
Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās padotības
iestāžu vienotas informācijas telpas izveidi”, kuru ietvaros izstrādātas vairākas
informācijas aprites un pakalpojumu sniegšanas atbalsta sistēmas (Dokumentu
vadības sistēma, Klientu pārvaldības sistēma, Elektronisko pakalpojumu sistēma,
Nozares portāls, u.c.), kā arī elektronizēti 29 Zemkopības ministrijas padotības iestāžu
pakalpojumi. Kopš 2013. gada 4. novembra sācis savu darbu Zemkopības ministrijas
Klientu apkalpošanas centrs (KAC), kurā apmeklētāji var saņemt informāciju par
Zemkopības ministrijas un tās sešu padotības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
KAC klientiem visu nepieciešamo informāciju par pasākumiem sniedz Lauku
atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālisti. KAC ir pieejami arī publiskie
bezmaksas datori, kurus apmeklētāji varēs izmantot gan nozares aktuālās informācijas
meklēšanai, gan dokumentu iesniegšanai elektroniski tiem pakalpojumiem, kurus var
iesniegt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai
ministrijā
ZM integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā ZM Integrētajā vadības sistēmā sadarbībā ar atbildīgajām
personām par procesu izpildi ir aktualizēta informācija par izmaiņām ZM
struktūrvienību darbā, darba metodēs un pienākumu sadalījumā. Veikti kvalitātes
sistēmu auditi, un to 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 stratēģijai, 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
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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 gada periodā ministrijas resorā ir veikti sistēmu auditi par ZM un
ministrijas padotības iestāžu pamatdarbības un vadības un atbalsta sistēmām, kā arī
ministrijas pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu sistēmām.
2013. gada iekšējos auditos pastiprināti tika vērtēti iestādēs izveidotie interešu
konflikta risku mazināšanas pasākumi. Pamatā izveidotās kontroles darbojas daļēji, un
auditu rezultātā tika izteikti ieteikumi esošo kontroļu pilnveidošanai. ZM Iekšējā
audita nodaļa veic periodisku ieteikumu ieviešanas uzraudzību un informē ministrijas
vadību par ieteikumu ieviešanas progresu.
Eiropas Zivsaimniecības fonda revīzijas iestādes darbība
ZM Iekšējā audita nodaļa, īstenojot LR Zemkopības ministrijai deleģēto
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Revīzijas iestādes funkciju, pārskata periodā ir
novērtējusi izveidoto EZF vadības un kontroles sistēmu:
 Vadošajā iestādē un Sertifikācijas iestādē, kuru funkcijas atbilstoši ZM
iekšējos tiesību aktos noteiktajam pilda ZM struktūrvienības;
 Starpniecības iestādē, kuras funkcijas atbilstoši LR tiesību aktiem pilda Lauku
atbalsta dienests.
Revīzijas iestāde ir veikusi Revīzijas struktūras (Lauku atbalsta dienesta Audita
departamenta) darba kvalitātes uzraudzību un piedalījusies projektu pārbaudēs pie
atbalsta saņēmējiem.
EZF vadības un kontroles sistēmu auditos tika izvērtēta EK vadlīnijā noteikto
pamatprasību un kritēriju izpilde, kā arī auditu apjomā tika iekļautas un auditētas
vadības vēlmes. EZF Revīzijas iestāde pārskata periodā ir guvusi vidēja līmeņa
pārliecību par EZF vadības un kontroles sistēmā iesaistīto ZM struktūrvienību darbu
un funkciju izpildes atbilstību EK prasībām. Ar auditu rezultātiem ir iepazīstināta ZM
vadība, Vadošās, Sertifikācijas un Starpniecības iestādes vadība, rezultāti ir nosūtīti
EK Jūrlietu un Zivsaimniecības ģenerāldirektorātam.
Iespējamās korupcijas novēršana
2013. 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.

3. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PERSONĀLS
2013. gadā ministrijā nemainīgi bija 246 amata vietas, (216 ierēdņu amati, 27
darbinieku amati un 3 amatpersonu amati). 2013. gada sākumā bija nodarbināta 240
persona, bet gada beigās – 246 personas: 216 ierēdņi, 27 darbinieki un 3
amatpersonas, no tiem 75,2 % sieviešu un 24,8 % vīriešu. Faktiskais vidējais
darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2013. gadā bija 243 (1. attēls)
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Personāla vidējais vecums ministrijā ir 41,2 gadi. Ministrijas personāla
sadalījums pa vecuma grupām redzams 2. attēlā. 14 % ministrijas personāla nav
vecāki par 30 gadiem, 44 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. 24% personāla
ir vecumā no 41 līdz 50 gadi, 13% personāla ir vecumā no 51 līdz 60 gadi, 5%
personāla ir vecumā virs 60 gadi. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 23,1 gadi,
bet vecākajam 72,5.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2013. gada decembrī
2013. gadā ministrijai bija pozitīva bilance strādājošo skaita pieaugumā
(3. attēls). Gada laikā atbrīvoti 8 ierēdņi un darbinieki, bet pieņemti 14 ierēdņi un
darbinieki.
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3. attēls. Darbinieku bilance 2013. gadā
Ministrijā strādā 2 ierēdņi ar doktora grādu, 148 ierēdņiem (darbiniekiem) ir
maģistra grāds, 87 ierēdnim (darbiniekam) – bakalaura grāds, 2 darbiniekiem ir pirmā
līmeņa augstākā izglītība, 3 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un 4
darbiniekiem ir vispārējā vidējā izglītība(4. attēls).
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2013. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan
citu izglītības centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada laikā 68
ierēdnis apmeklējis Valsts administrācijas skolas piedāvātas mācības. Vidēji katrs
ierēdnis gada laikā mācības apmeklējis 1,3 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts
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administrācijas skolu apmeklējuši 91 reizi. Visvairāk ministrijas ierēdņi apmeklējuši
mācību kursus „Vasaras skola ES politikas jautājumos” (17 ierēdņi), „Efektivitātes
pilnveidošana darbā ar MS Office 2010 programmatūru” (12 ierēdņi), „Efektīva
interneta izmantošana un e-pārvaldes iespējas” (7 ierēdņi), „MS Windows 7 Office
2010 jaunās iespējas” (7 ierēdņi), „Efektīva lietišķās prezentācijas veidošana ar MS
Office PowerPoint 2010” (6 ierēdņi). Arī citos mācību centros 72 ministrijas ierēdnis
un darbinieks 580 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar amata
pienākumiem saistītiem jautājumiem. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 91reizes.
Ministrijā uzsākta intensīva gatavošanās 2015.gada Latvijas prezidentūrai Eiropas
Savienības Padomē. Lai sagatavotos šim procesam 68 ierēdņi piedalījušies ar
prezidentūru saistītās mācībās 2450 stundu apjomā. Vidēji ierēdņi apmeklējuši
prezidentūras mācību 2 kursus. Kopumā 2013.gadā ministrijā strādājošie mācījušies
3649 stundas.

4.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi
Lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki informāciju par valsts politiku
lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas
rūpniecībā 2013. gadā regulāri saņēma ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kā arī tika
izdoti bukleti un ziņu lapas, rīkoti semināri, konferences un citi sabiedrības
informēšanas pasākumi. Īpaša uzmanība pievērsta lauksaimnieku informēšanai par
Lauku attīstības programmas pasākumiem (LAP), kā arī Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta pasākumu ieviešanu Latvijā. Lauksaimnieki
regulāri saņēma informāciju par pasākumu sākuma un beigu termiņu un par
nosacījumiem – gan ar nozaru sabiedrisko organizāciju starpniecību, gan Zemkopības
ministrijas (ZM) mājaslapā, informāciju arī izplatīja vietnē „Twitter”. Jaunākā
informācija plašsaziņas līdzekļiem 2013. gadā tika sagatavota un izplatīta 286 relīzēs,
kas arī ievietotas ZM mājaslapā www.zm.gov.lv. No tām 40 relīzes informēja par
izmaiņām LAP pasākumu nosacījumos un finansējuma saņemšanā, Kopējās
Lauksaimniecības politikas (KLP) reformas ieviešanas gaitu un iecerēm nākamajā
plānošanas periodā (2014. – 2020. gadā), kā arī Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Savukārt 17 relīzes informēja par
EZF pasākumu izsludināšanu, kā arī Kopējo Zivsaimniecības politiku (KZP)
nākamajā programmēšanas posmā un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. No visām informācijām plašsaziņas
līdzekļiem par jaunumiem Ministru kabineta pieņemtajos noteikumos vēstīja 130
relīzes, bet 21 relīze informēja par aktuālo lauksaimniecības zemes jautājumos. Par
cita veida norisēm – vizītēm, pasākumiem u.tml. - izplatītas 85 relīzes. Visa
sagatavotā informācija nosūtīta arī ZM sadarbības partneriem – sabiedriskajām
organizācijām un ražotāju asociācijām. Noorganizēti 320 informatīvie semināri, kurus
apmeklējuši 7145 dalībnieki. Semināru ietvaros sniegta informācija LAP un EZF
pasākumu iespējām, pastiprināta intereses bijusi par kūtsmēslu krātuvju izveides
atbalstu un labo praksi mežsaimniecībā. Notikušas diskusijas, semināri un darba
grupas, lai pašvaldību iestādes, vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus aktivizētu
sadarbību teritorijas attīstībā un informētu par LAP un KZP pasākumu iespējamo
atbalstu. Īpašajā informatīvajā seminārā reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – preses
dienā reģionālajiem medijiem „Aktualitātes Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā
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un mežsaimniecībā 2013.gadā”, ko apmeklēja 20 dažādu mediju pārstāvji,
zemkopības ministre Laimdota Straujuma, ministrijas amatpersonas un speciālisti
sniedza skaidrojumus par ES fondu apguves iespējām, ieskicēja nākamā plānošanas
perioda pasākumus un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Zemkopības ministre
2013. gadā vairāk nekā 30 darba vizītēs apmeklējusi Latvijas pilsētas, novadus un
pagastus, tikusies ar lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. To norisi
atspoguļojuši reģionālo mediju žurnālisti. Ministre 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 reģionālo mediju redakcijās un atbildējusi uz lasītāju jautājumiem.
Tāpat ministre un ZM speciālisti diskutējuši par esošo situāciju un atbildējuši
uz žurnālistu jautājumiem, kas atspoguļots žurnālos „Kapitāls”, „Ir”, „Saimnieks”,
„Agrotops”, „Praktiskais Latvietis” un citos žurnālos, laikrakstos „Latvijas Avīze”,
„Diena”, „Dienas Bizness” „Neatkarīgā Rīta Avīze” un reģionālajos medijos,
sabiedriskajos un specializētajos interneta portālos. Mediji arī informējuši sabiedrību
par to, ka ministre 2013. gadā par augstiem sasniegumiem apbalvoja
48 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites
darbinieku, pasniedzot MK Atzinības rakstu, ZM medaļas „Par centību”, ZM
Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus. Regulāri aktualizēta informācija
ministrijas interneta mājaslapā. ZM tīmekļa vietnē veikta sabiedrības viedokļa
apzināšana, sadaļās „Sabiedrības viedoklis” un „Aktuālais jautājums” ievietojot
jautājumus par ZM kompetences nozarēm. ZM mājaslapas sadaļā „Dalība ES”
regulāri ievietota informācija par aktualitātēm ES lēmumu pieņemšanā ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, Īpašajā lauksaimniecības
komitejā un Pastāvīgo pārstāvju komitejā, kā arī materiāli par Eiropas Komisijas un
ES Padomes darba grupām un nacionālajām pozīcijām. Tāpat ZM mājaslapā ievietoti
galvenie ZM kompetences jomā esošie jautājumi par gaidāmo Latvijas prezidentūru
ES padomē, kas norisināsies 2015.gada pirmajā pusē, kad Latvija visaugstākajā
līmenī iesaistīties ES pārvaldībā. Plašsaziņas līdzekļi atspoguļoja lauku uzņēmēju
konkursa „Sējējs 2013” norisi.
2013.g. organizēta īpaša zivsaimniecības konference „Zivsaimniecības
nozares attīstība, iespējas un izaicinājumi” Rojā, kurā ZM informēja par paveikto
gada laikā, tai skaitā par EZF līdzekļu izmantošanu, kā arī par veidojamo LZAP
nākamajā plānošanas periodā. Konferencē piedalījās 120 dalībnieki. Zemkopības
ministre Laimdota Straujuma un ZM speciālisti piedalījušies vairākās Latvijas Radio,
Latvijas Televīzijas, LNT tiešraidēs, kurās notikušas diskusijas par Rīcības
programmas EZF atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.-2013.gadā un aktualitātēm Rīcības
programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam sagatavošanā. Sagatavoti
un LTV1 programmā 10 reizes pārraidīti sižeti par EZF pasākumiem un ES projektu
realizāciju televīzijas raidījumā "Es - savai zemītei". Savukārt laikrakstā „Neatkarīgā
Rīta Avīze” publicēti divi pielikumi par EZF. Izstrādātas un sabiedrības apspriešanai
nodotas Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnes 2014.-2020.gadam un
Vides pārskata projekts.
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) - LLKC struktūrvienība nodrošināja regulāru informācijas apriti, ievietojot aktualitātes savā mājas lapā
www.zivjutikls.lv, sekojot līdzi jaunumiem, informējot lasītājus par aktualitātēm EZF
apguves gaitā, kā arī aktualitātēm Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai
2014. – 2020.gadam sagatavošanā. ZST galvenās informēšanas pasākumi 2013. gadā
bija šādi:
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izdoti 6 izdevuma „Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi divos mēnešos,
5600 eksemplāros). Izdevums pieejams arī elektroniski ZST mājaslapā
www.laukutikls.lv/zivju_lapa;
 izdota Zivsaimniecības gadagrāmata. Zivsaimniecības gadagrāmata
publicēta
arī
elektroniski:
http://www.laukutikls.lv/rokasgramatas_zivsaimniekiem/4104zivsaimniecibas_gadagramata_2013;
 publicēts tehniskais izdevums Nr.561 „Small-scale rainbow trout
farming” iztulkots un nodots lasītājiem, rokasgrāmata publicēta
elektroniskā
formātā
ZST
mājaslapā
http://www.laukutikls.lv/rokasgramatas_zivsaimniekiem/4103rokasgramata_varaviksnes_forelu_audzesana_nelielos_apjomos.
Organizēta rokasgrāmatas bezmaksas izplatīšana;
 Latvijas Lauku forumā noorganizēta diskusija „EZF 4. prioritārā virziena
loma Kopīgās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai Latvijā” - par
EZF finansējumu un virzību uz izvirzītajiem mērķiem;
 organizēti informatīvi un izglītojoši semināri, kuru dalībnieki saņēmuši
vispārēju informāciju par EZF iespējām Latvijā, kā arī ieskatu Rīcības
programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam;
 organizēti pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, Igaunijā un Čehijā, kuru
laikā aplūkoti īstenotie EZF projekti, tādejādi popularizējot fonda sniegtās
iespējas un veicinot uzņēmējdarbības dažādošanu;
 labu publicitāti ieguvis pasākums „Atbalsts jauniešiem zvejniecības
tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”, kas norisinājās
vairākos vēsturiskajos zvejniecības novados;
 regulāri atjaunota ZVRG īstenotā 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības
reģionu ilgtspējīga attīstība” projektu pārklājuma karte.
Lauksaimnieki, par valsts politiku un jaunāko likumdošanā augkopības,
lauksaimniecības resursu, lopkopības un ciltsdarba jomā 2013. gadā regulāri saņēma
ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. ZM augkopības, lauksaimniecības resursu un
lopkopības nozares speciālisti, piedalījās lauksaimnieku organizāciju un pašvaldību
rīkotos semināros, konferencēs un citos sabiedrības informēšanas pasākumos. Tāpat
ZM augkopības, lauksaimniecības resursu un lopkopības nozares speciālisti
diskutējuši par esošo situāciju un atbildējuši uz žurnālistu jautājumiem, snieguši
intervijas, skaidrojuši un komentējuši norises nozarēs, kas publicētas žurnālos
„Latvijas Piensaimnieks”, „Saimnieks”, „Agrotops” un drukātajos nozaru žurnālos,
laikrakstos „Latvijas Avīze”, „Diena”, „Dienas Bizness”, „Bizness Baltija”, radio un
televīzijā.
2013.g. norisinājās četras reģionālās konferences „Esi informēts un ražo
laukos” visos Latvijas vēsturiskajos novados (Saldū, Jelgavā, Cēsīs un Balvos) ar
zemkopības ministres Laimdotas Straujumas un ZM amatpersonu piedalīšanos. Kopā
konferencēs piedalījās 1093 dalībnieki. Tajās runāts par tiešmaksājumiem, kā arī
izmaiņām LAP nosacījumos nākamā daudzgadu budžeta periodā, īpaši par atbalstu
jaunajiem lauksaimniekiem un modernizācijas veida pasākumiem. Konferences gaitā
sniegtas atbildes uz jautājumiem. Katru konferenci tīmeklī vēroja vidēji 100
interesentu. Notikušas divas zemkopības ministres preses konferences par Latvijas
LAP 2014. – 2020. struktūru un programmām (ieskaitot informāciju par indikatīvo
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finanšu sadalījumu) un KLP reformas nosacījumiem. Sagatavoti un LTV 1.
programmā 18 reizes pārraidīti sižeti par LAP pasākumiem un projektu veiksmīgu
realizāciju reģionos televīzijas raidījumā „Es – savai zemītei”. 2013.g. janvārī un
februārī LR 2 raidstacijā divas reizes nedēļā tika pārraidīta aktuālā LAP informācija.
Sagatavoti astoņi laikraksta „Latvijas Avīze” ielikumi par LAP apguvi Latvijā 2007. 2013. gadā, par pašreizējām finansējuma iespējām no ES fondiem, kā arī sniegta
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 informācija par LAP pasākumu finansējumu, izmaiņām normatīvajos aktos
un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kas regulāri nosūtīta lauksaimnieku 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. VLT
mājas lapā www.laukutikls.lv regulāri tiek ievietoti ar lauku attīstību saistīti notikumi
– gan informatīvie, gan izglītojošie semināri. 2013.gadā ievietoti 556 raksti un 1181
notikumi. Kopumā reģistrēti 5108 VLT jaunumu saņēmēji. Katru mēnesi tiek
sagatavota informācija publicēšanai, izdota, pavairota un izplatīta „Lauku Lapa” (12
izdevumi gadā) - kopā pavairots 74 400 eksemplāros gadā, t.i. 6200 eksemplāri
mēnesī. Ziņu lapa tiek izplatīta visā Latvijā un bez maksas ir lasāma VLT mājas lapā
www.laukutikls.lv , kā arī to ir iespējams elektroniski saņemt e-pastā. „Lauku e-Lapa”
tiek izdota katru nedēļu. VLT regulāri organizē informatīvos un izglītojošos
seminārus visā Latvijā. 2013.gada laikā noorganizēti 320 informatīvie semināri.
Galvenās semināru tēmas bija par aktualitātēm atbalsta pasākumos, grāmatvedības un
nodokļu jaunumiem, LEADER pieejas īstenošana un labā prakse. Tāpat tika īstenoti
270 izglītojošie semināri, kurus apmeklēja 5 624 dalībnieki. Klausītājus visvairāk
interesējušas tēmas par lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību
konkurētspējas palielināšanu, ar meža apsaimniekošanu saistītie jautājumi,
lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana, kooperatīvu darbības
attīstības jautājumi, ganāmpulka produktivitātes paaugstināšanas iespējas, lauku
tūrisma attīstības jautājumi u.c. Regulāri tiek rīkoti informatīvie pasākumi par
uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku teritorijās arī jauniešiem un skolēniem.
Informācija par valsts un ES atbalsta iespējām, aktualitātēm, iespējām VLT aktivitāšu
ietvaros ir iegūstama arī pie novadu lauku attīstības speciālistiem, kas ir aktīvi
iesaistījušies sabiedrības informēšanā, VLT mājaslapas papildināšanā un informācijas
aktualizēšanā. VLT aktivitātes ietvaros novadu lauku attīstības konsultantu
pienākumus 2013.gadā veica 125 speciālisti.2013.gadā tika noorganizētas 9
tematiskās konferences, kurās piedalījās 875 dalībnieki. Kā arī VLT līdzdarbojies 5
lauksaimniecības izstādēs – „Rāmava”, „Traktordiena”, „Lauki ienāk pilsētā”,
„Vislatvijas Zirgu dienas”, lauksaimniecības izstāde Magdeburgā - un 2 konkursu
organizēšanā - lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkurss „Sējējs 2013”,
kā arī sadarbībā ar Latvijas Piensaimnieku Centrālo savienību - Latvijā ražoto augstas
kvalitātes piena produktu konkurss.
Ilggadīgajai Meža dienu tradīcija 2013.gadā 85.gadskārta. Meža dienu 2013
moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to šogad Meža dienu pamatmērķis ir meža
īpašnieku kooperācijas idejas popularizēšana Latvijā. Centrālais pasākums notika
Alsungas novadā, uzverot vairākus notikumus pagājušā gada laikā, kas ir veicinājuši
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meža īpašnieku kooperācijas attīstību. Alsungas apkārtnē dzīvojošie meža īpašnieki ir
pirmie, kas atjaunojuši meža īpašnieku kooperācijas kustību, nodibinot meža
īpašnieku kooperatīvu „Mežsaimnieks”. Meža dienu pasākuma laikā mežiniekiem
kopīgi ar lauksaimnieku kooperatīvu pārstāvjiem iestādīja simbolisku kooperācijas
bērzu birzi. Tādējādi simboliski apliecinot, ka Latvija un meža nozare var būt stipra
tikai kopīgā sadarbībā. Kā ik gadus Meža dienu ideju realizēšanu atbalsta arī Meža
attīstības fonds. Konkursā par Meža dienu norisi savas idejas kā padarīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva
dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot
koku kā būvmateriālu, realizēja vairāk nekā 40 pašvaldības. Meža dienās 2013. notika
ap 400 pasākumiem. Iesaistot vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes
2013. gadā – jau septīto reizi - tika rīkots tradicionālais konkurss „Mūsu mazais
pārgājiens”, kas vairo bērnu un jauniešu zināšanas un izpratni par koka
daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un iespējām. Konkursu organizēja
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa
dalībnieki ielūkojās Imanta Ziedoņa grāmatā „Kurzemīte” un Imanta Ziedoņa un
Rimanta Ziedoņa grāmatā „Leišmalīte”, izvēlējās moto savam ceļojumam un veica
izpēti par meža un koka izstrādājumu vai produktu daudzveidību. Šogad konkursam
tika iesūtīti 130 kolektīvu darbi. 2013.gada 29.maijā notika grāmatas „Mūsu mazais
pārgājiens” atvēršanas svētki. Grāmata veltīta skolēnu pētniecības un izziņas
konkursam "Mūsu mazais pārgājiens", kura ideja sakņota Imanta Ziedoņa un Rimanta
Ziedoņa grāmatā "Mežu zemē Latvijā. Aicinām ceļā!". Grāmatā apkopoti skolēnu
zīmējumi, atziņas, apraksti un pārgājienu maršrutu kartes, kā arī iekļauta informāciju
par konkursa uzdevumiem, mērķiem un dalībniekiem. Publicists Ēriks Hānbergs, kurš
ir ilggadējs žūrijas priekšsēdētājs, lasot konkursantu iesniegtos darbus, pierakstījis
piedzīvotos "pārsteigumus mežā, kokos un citādības". Konkursa koordinatore un
viena no autoriem- Māra Mīkule- grāmatā apkopojusi interesantākos skolēnu
zīmējumus, atmiņas, aprakstus. Grāmatu "Mūsu mazais pārgājiens" izdevis apgāds
"Jumava", tā iecerēta kā labo iedeju vācelīte turpmākiem pārgājieniem Latvijas un
meža izzināšanai. Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība
par sasniegumiem meža nozarē, 2013. gadā pasniedza jau desmito gadu. LLKC Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs (MPKC) VLT pasākumu ietvaros 2013. gadā laida
klajā četrus informatīvos izdevumus „Čiekurs” (vienu reizi ceturksnī), kā arī tika
sagatavoti četri „Čiekura” pielikumi un ik nedēļu izdots „e-Čiekurs”, kuros 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.
Regulāri tika sagatavota informācija presei un reģionālajām preses
konferencēm par aktualitātēm dzīvnieku veselības un veterināro zāļu likumdošanas
jomā. Pēc nepieciešamības sagatavota informācija un atbildes uz sabiedrības,
veterināro speciālistu, dzīvnieku asociācijas pārstāvju un dzīvnieku īpašnieku vai
turētāju aktuālajiem jautājumiem, kā arī tie diskutēti ar sociālajiem partneriem
klātienē. Cenšoties pasargāt Latvijas dzīvnieku audzētāju un gaļas ražotāju
komercdarbības vidi, regulāri pausta Latvijas nostāja ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomju sanāksmēs, par ko regulāri informētas
lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas. Lai veicinātu normatīvo aktu labāku
izpratni un to piemērojamību, sabiedriskās organizācijas tika aicinātas piedalīties
diskusijās un paust viedokli par nepieciešamajiem cūku brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumiem, par Maedi-Visna kontroles, uzraudzības un apkarošanas
43

pasākumiem, kā arī citiem veterinārās nozares uzraudzības un attīstības jautājumiem.
Tika organizēta aptauja veterinārajā nozarē strādājošajiem par veterināro zāļu izvēles
pamatojumu un esošajām problēmās šajā jomā. 2013.gadā ZM sadarbībā ar Latvijas
aitu audzētāju asociāciju organizēja aptauju ES dalībvalstīm par Maedi-Visna
kontroles, uzraudzības un apkarošanas pasākumiem tajās, kā rezultātā ES dalībvalstis
sniedza informāciju, kura ļāva labāk izprast ES dalībvalstu nostāju un situāciju
saistībā ar Maedi-Visna kontroli, uzraudzību un apkarošanu aitām. Tādejādi, radot
lielāku iespēju izanalizēt Latvijas aitu audzētāju asociācijai, kurus veselus vērtīgus
šķirņu vaisliniekus ievest, lai varētu labāk uzlabot Latvijas tumšgalves šķirnes aitu
gaļas īpašības. Regulāri tiek aktualizēta informācija ministrijas interneta mājaslapā
dzīvnieku barības, dzīvnieku labturības, dzīvnieku un dzīvnieku reproduktīvo
produktu tirdzniecības, kā arī veterinārās robežkontroles jomā.
Regulāri tiek sniegtas intervijas TV un radio, kā arī sagatavotas informācijas
presei par aktualitātēm biotehnoloģijas jomā.
2013.g. ZM mājas lapā publicētas Pamatprasības kautuves darbības
uzsākšanai. Sagatavotas preses relīzes (par nelieliem augu izcelsmes produktu
apjomiem, sulām, uzņēmuma atzīšanu un svaigpiena kvalitātes noteikumiem, krējuma
izstrādājumiem). Notikušas TV intervijas un radiointervijas par sulām, sagatavots
raksts žurnālam par sulu ražošanu. Sagatavotas atbildes uz laikraksta „Neatkarīgā Rīta
Avīze” uz žurnāla „Praktiskais Latvietis” jautājumiem, kā arī atbildes uz žurnālistu
jautājumiem par pārtikas produktu marķēšanu. Izstādes „Riga Food” ietvaros
organizēts seminārs par pārtikas produktu marķēšanu. Veiktas iedzīvotāju aptaujas
saistībā ar Pētījumu par Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņu.
Regulāri sniegta informācija par Latvijas pārtikas nozares un tirgus
jautājumiem presei, sabiedriskajiem mēdijiem un nozares pārstāvjiem. Sagatavota
prezentācija par pārtikas nozares attīstību 2012.gadā, kas nosūtīta pārtikas nozares
uzņēmumiem. Aktīva līdzdalība dažādos semināros, informējot sabiedrību par
pārtikas nozares jautājumiem:
 seminārs "Pārtikas ražošanas nozares aktualitātes Latvijā un Igaunijā.
Kontaktu birža.”;
 konference "Saprātīgs protekcionisms Pārtikas tirgū";
 seminārs "Reģionālā specializācija, sadarbība un komercializācija veselības
sektora attīstībai".
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pamatojoties uz MK 2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112 „Noteikumi
par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 2013.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 290 280 latu, lai nodrošinātu
informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm un Eiropas 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.
ZM, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku,
konsultējas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, regulāri piedalās LOSP,
biedrības „Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas,
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Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas, Latvijas Jauno zemnieku kluba, Latvijas Zemnieku federācijas,
Lauksaimnieku apvienības, 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 ES atbalsta
un nozaru attīstības jomā, kā arī lai atbildētu uz nevalstisko organizāciju uzdotiem
jautājumiem.
2013.gadā ZM un LOSP turpināja savu sadarbību, noslēdzot beztermiņa
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.gada ar ZM atbalstu darbojas
LOSP Briseles birojs, kas nodrošina regulāru kontaktu uzturēšanu un informācijas
apmaiņu ar ES Profesionālo lauksaimniecības organizāciju komiteju un ES
Lauksaimniecības kooperatīvo organizāciju savienību COPA/COGECA (Committee
of Professional Agricultural Organisations in the European Union/General
Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union), kā arī pēc
iespējas – ar EK amatpersonām, ES 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 reģistrā reģistrētās
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un
nodrošina sadarbību un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām
kooperācijas jomā. 2013.gadā ZM veiksmīgi turpināja sadarbību ar LLKA, 2011.gadā
noslēgtā sadarbības ilgtermiņa līgumu ietvaros, kura mērķis ir sadarbības veicināšana
un būtiskāko problēmu risināšana lauksaimniecības, lauku attīstības un lauksaimnieku
kooperācijas jomā. ZM ar ārējo normatīvo aktu (MK 2013.gada 29.janvāra noteikumi
„Nr.73 Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”) LLKA
ir deleģējusi valsts funkciju – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšana un
statusa piešķiršana.
Izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku,ZM
pārstāvji konsultējas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, regulāri piedalās
LOSP, biedrības „Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas, Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas, Latvijas šķirnes dzīvnieku
audzētāju asociācijas, Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas un citu nevalstisko
organizāciju organizētās sanāksmēs, semināros, konferencēs, valdes sēdēs un citos
organizētos pasākumos, lai informētu par aktualitātēm nozaru attīstības jomā, kā arī
lai atbildētu uz nevalstisko organizāciju uzdotiem jautājumiem. Tāpat nevalstisko
organizāciju pārstāvji tiek iekļauti darba grupās normatīvo aktu projektu izstrādē un
konsultatīvajās padomēs.
2013.gadā 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.
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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 stratēģiju īstenošanu Lauku attīstības programmā 2007.–2013.gadam
un Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai, kā arī aktualitātēm lauksaimniecības
atbalsta jomā, mežu politikā, zivsaimniecībā, meliorācijā, ūdeņu apsaimniekošanā un
lauku attīstības speciālistu darbu pagastos. 2013.gadā notikušajās ZM un LPS
sarunās panākta vienošanās par budžeta prioritātēm 2013.gadā un finanšu perspektīvi
nākamajam 2014. – 2020.gada plānošanas periodam lauku teritorijas attīstībai. LAP
ietvaros paredzēt finansējumu pašvaldību ceļu rekonstrukcijai, kas nodrošina
uzņēmējdarbībai nepieciešamo ceļu atjaunošanu. Pašvaldībās atbalsts tiek paredzēts
noteiktā apjomā katrai pašvaldībai - visā Latvijas teritorijā izņemot republikas
nozīmes pilsētas un reģiona nozīmes attīstības centrus (ietverot tā centra novadu
teritorijas), ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbību lauku teritorijā. ZM un LPS vienojās, ka
nepieciešams nodrošināt finansējumu valsts un koplietošanas, kā arī viena īpašnieka
meliorācijas sistēmām attiecīgi paredzot finansējumu no ELFLA līdzekļiem
koplietošanas meliorācijas sistēmām, t.sk. kopprojektos ar pašvaldībām un viena
īpašnieka meliorācijas sistēmām, kā arī paredzēt finansējumu un sadarbību lauku
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas darbības nodrošināšanai. LEADER
prioritārā apakšpasākuma „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros
vietējām rīcības grupām, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām
organizācijām un citiem sadarbības partneriem, kā arī pašvaldībām, veicināt vietējās
teritorijas ekonomikas stiprināšanu, mudinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties
uzņēmējdarbības attīstībā, arī sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, īso piegāžu ķēžu
veidošanā, vietējās teritorijas pakalpojumu nodrošināšanā un citos ar vietējās
teritorijas ekonomikas stiprināšanu saistītos jautājumos.
Meža konsultatīvā padome (turpmāk – MKP) ir konsultatīva un koordinējoša
institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt līdzsvarotas meža nozares politikas
veidošanu un īstenošanu Latvijā. 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, 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. 2013.gada 6.decembrī tika noslēgts sadarbības līgums starp
Zemkopības ministriju un biedrību „Latvijas kokrūpniecības federācija” un biedrību
„Latvijas Meža īpašnieku biedrība”.
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. 2013.g.
notikušas četras sēdes, kurās skatīti dažādi nozares jautājumi, t.sk. nozvejas limitu
sadales principu pielietošana, nozvejas iespējas Baltijas jūrā un Kopējās
zivsaimniecības politikas reformas gaita, par Rīcības programmu zivsaimniecības
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attīstībai 2014.-2020.gadam, par izglītības pieejamību zvejniecībā. Arī Zivju fonda
padomes, kurai 2013.g. bija septiņas sēdes, sastāvā ir nevalstisko organizāciju
pārstāvji. 2013.gada augustā, Zemkopības ministrijā notika reģionālās
zivsaimniecības resursu pārvaldības organizācijas „BALTFISH" forums, kura laikā
tika apspriesti Kopējās Zivsaimniecības politikas (KZP) jauno iniciatīvu ieviešanu
Baltijas jūrā un to veicinošus atbalsta pasākumi. Forumā bez BALTFISH dalībvalstu
par zivsaimniecību atbildīgo institūciju pārstāvjiem piedalījās arī gan Latvijas
zivsaimniecības nozares, gan arī starptautiskās nevalstiskās organizācijas. Seminārā
tika apspriesta KZP jauno iniciatīvu ieviešana Baltijas jūrā un to veicinošie atbalsta
pasākumi, īpaša uzmanība tika pievērsta zivju izmetumu aizliegumam, kas Baltijas
jūrā stāsies spēkā pēc 2015. gada 1. janvāra.
Izstrādājot normatīvos aktus un citus politikas dokumentus dzīvnieku
veselības, labturības, aizsardzības un barības aprites jomā, ZM konsultējas ar nozares
nevalstiskajām organizācijām: „Latvijas veterinārārstu biedrību”, biedrību „Zemnieku
saeima”, biedrību „Galvenās Lauksaimniecības Atbalsta Konsultācijas”, biedrību
„Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, biedrību „Dzīvnieku SOS”,
biedrību „Dzīvnieku pansija Ulubele”, biedrību „Latvijas Kinoloģiskā federācija”,
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociāciju, Latvijas Cūku audzētāju asociāciju,
Latvijas Zvērkopju asociāciju, Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociāciju, Latvijas
Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociāciju, SIA „Aivara Borovkova juridisko
biroju „AB Grupa””, nodibinājumu „Dzīvnieku drauga fonds”. Kā katru gadu
sadarbībā ar Latvijas Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociāciju notika
informatīva sanāksme par aktuālajiem jautājumiem dzīvnieku barības jomā.
Sadarbībā ar biedrībām „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”,
„Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, „Latvijas Aitu audzētāju
asociācija”, „Latvijas širnes zirgu audzētāju asociācija”, „Latvijas Ģenētiku un
selekcionāru biedrība”, kā arī Vides konsultatīvo padomi izstrādāti grozījumi
normatīvajos aktos, kā arī saskaņotas instrukcijas un pozīcijas biotehnoloģijas jomā.
Saistībā ar
pārtikas drošības, nekaitīguma un kvalitātes jautājumiem
2013.gadā sadarbība notikusi ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju,
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Zemnieku Saeimu, biedrību
„Latvijas Dārznieks”, Latvijas Augļkopju asociāciju, biedrību „Miesnieku un gaļas
tirgotāju savstarpējā atbalsta biedrība 2010”, Latvijas Piensaimnieku Centrālo
Savienību, Latvijas cūku audzētāju asociāciju, Latvijas aitu audzētāju asociāciju,
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociāciju, Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju
asociāciju, Latvijas tirgotāju asociāciju, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības
asociāciju, Latvijas Diētas ārstu asociāciju, Inovatīvo Biomedicīnas tehnoloģijas
institūtu un Veselīga uztura speciālistu asociāciju.2013.gadā notika 12 sanāksmes,
kurās ZM sadarbībā ar biedrību „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”,
biedrību „Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju ,
LPUF un nozaru asociācijām izstrādāja kritērijus nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas produktiem. Veiksmīgas ražotāju, ZM un PVD sadarbības rezultātā 2013.gada
11.septembrī Eiropas Komisijai tika nosūtīts pieteikums, lai produktu „Carnikavas
nēģi ” iekļautu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. 2013.gada
10.decembrī ražotāju grupa, kura apvieno SIA „Valdo” un lielo pelēko zirņu
audzētājus, iesniedza PVD pieteikumu par produkta „Latvijas lielie pelēki zirņi”
ierakstīšanu ES Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu reģistrā un tika pieņemts lēmums
Izstrādājot un īstenojot pārtikas nozares politiku, ZM konsultējas ar Latvijas
Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF). ZM pirms normatīvo aktu projektu
izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē nosūta tos LPUF atzinuma sniegšanai, kā
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arī iesaista LPUF ministrijas izveidotajās starpinstitūciju darba grupās, kas darbojas
dzīvnieku un augu izcelsmes produktu, vīna, spirta un alkoholisko dzērienu, ES ārējās
tirdzniecības un citās jomās, kā arī nodrošina iesaistīšanos lēmumu 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. 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. ZM izveidojusi darba grupu, kuras mērķis ir
izstrādāt priekšlikumus veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai. Darba
grupas sastāvā darbojas gan valsts institūciju pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju lauksaimnieku, pārtikas ražotāju, sabiedrības veselības organizāciju - pārstāvji.
Arī izvērtējot ES tiesību aktu projektus, kā arī identificējot problēmjautājums
LR tiesību aktos vai izstrādājot grozījumus tajos par ES tirgus regulējošajiem
instrumentiem, regulāri notika konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Tāpat
regulāras konsultācijas ar sociālajiem partneriem notika par ārējās tirdzniecības
jautājumiem, lai identificētu lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības sektoru
intereses.

5. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2014. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
Daļa no 2013. gadā sāktajiem pasākumiem turpināsies arī 2014. gadā, t.sk.:






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 ES 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 uzņēmējiem (normatīvā regulējuma un
LDC datu bāzes pilnveidošana).
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Priekšlikumu gatavošana 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.
Jaunās Kopienas dzīvnieku veselības stratēģijas 2007-2013.gadam mērķa
“Profilakse ir labāka par ārstēšanu” sasniegšanai tiek turpināts darbs pie
izstrādes un ieviešanas:
Dzīvnieku veselības likums, kas nodrošinās augstu standartu sasniegšanu
dzīvnieku un sabiedrības veselības jomā, racionālu lauksaimniecības un tās
sektoru attīstību un paaugstinās produktivitāti;
Normatīvo aktu bāze, 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.





Savukārt ZM savu piecu darbības virzienu ietvaros 2014.g. veiks šādus
galvenos uzdevumus un pasākumus:















Nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību.
Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības un zinātnisko
institūciju sistēmas pilnveidē un darbības optimizācijā.
Pagarināt lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmu un
aizdevumu programmu apgrozāmo līdzekļu iegādei līdz 2020.gadam
Nodrošināt kredītresursu ar samazinātu procentu likmi ES finansēto projektu
īstenošanai
Nodrošināt atbalsta iespējas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem.
Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru veicināt
vietējās produkcijas noieta palielināšanu, konsultējot vietējos ražotājus
kopīga piedāvājuma iesniegšanai iepirkumos.
Izstrādāt pamatprincipus tiešo maksājumu sistēmas ieviešanai ar 2015.gadu.
Pilnveidot dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokli,
sistēmu , lai ikgadējais pieejamais finansējuma apjoms būtu proporcionāls
apsaimniekoto platību pieaugumam.
Sagatavot Lauku attīstības programmas ieviešanas pamatprincipus, kas īpaši
vērsti uz ražojošo lauksaimniecības un meža nozares uzņēmumu attīstību.
Latvijas Zemes fonda normatīvā regulējuma sagatavošana un saskaņošana.
Sagatavot un aizstāvēt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar zemes
privatizāciju un tirgus regulējumu.
ES atbalsta nodrošināšana zivsaimniecības nozares attīstībai, t.sk. zivju
apstrādes rūpniecības attīstībai un eksportam.
Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī
un melioratīvās hidrometrijas datiem
Nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu,
piesaistīt ES fondu līdzekļus sistēmu rekonstrukcijai, kā arī izvērtēt un
pieprasīt valsts finansējumu sistēmu ilgtspējīgai uzturēšanai.

49























Nodrošināt atbalsta iespējas lauku tūrisma uzņēmējiem un lauku tūrisma
mārketingam
Attīstīt pārtikas kvalitātes shēmu un pilnveidot prasības, lai veicinātu
kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un
sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti.
Nodrošināt nacionālo interešu aizstāvību ES jaunās oficiālās kontroles
regulas izstrādē pārtikas un sēklu aprites, dzīvnieku un augu veselības un
oficiālo kontroļu finansēšanas jomā, kā arī ES Dzīvnieku veselības likuma
izstrādē, lai nodrošinātu prasību ieviešanu atbilstoši mērķim „profilakse
labāka nekā ārstēšana”.
Turpināt īstenot Eiropas Savienības programmas skolu apgādei ar piena
produktiem un augļiem un dārzeņiem, veicinot veselīga uztura paradumu
veidošanos pirmskolas un skolas vecuma bērnu vidū.
Iestrādāt 2015.gada valsts budžetā jaunas politikas iniciatīvu: finansējuma
piešķiršanu nacionālā meža monitoringa sistēmai zinātniski pamatotas
informācijas ieguvei par meža resursu un vides stāvokli valstī
Tālāk pilnveidot un sakārtot meža apsaimniekošanas, medību un meža
ugunsdrošības tiesību aktus.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem par meža reproduktīvā
materiāla izmantošanu, tirdzniecību un kontroli ES.
Sagatavot un iesniegt EK informāciju par plānotajiem siltumnīcefekta gāzu
emisiju ierobežošanas vai samazināšanas un CO2 piesaistes saglabāšanas vai
palielināšanas pasākumiem mežsaimniecībā un lauksaimniecības zemes
apsaimniekošanā.
Turpināt AS „Latvijas valsts meži” meža zemes iegādes programmu.
Nodrošināt valsts atbalstu zivju resursu saglabāšanai un ilgtspējīgas
izmantošanas vajadzībām
Ieviest jaunas politikas iniciatīvas un normatīvos aktus tiesību normu
ieviešana, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu saglabāšanu un
izmantošanu, t.sk. par Latvijas iekšējo un piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes izveidi; par prasībām
privāto ezeru izmantošanai, kas pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai; par
makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu.
Iesniegt, saskaņot apstiprināšanai EK Latvijas Lauku attīstības programmu
2014.-2020.gadam un Rīcības programmu Zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. Gadam
EK.
Izstrādāt, saskaņot un apstiprināt Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) ieviešanas nosacījumus.
Sagatavot un saskaņot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, lai
nodrošinātu efektīvu resora iestāžu darbību ELFLA un EZJF vadības un
kontroles sistēmas nodrošināšanai.
Sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par Bioekonomikas
attīstības iespējām Latvijā
Nodrošināt nacionālo interešu pārstāvniecību un aizstāvību ES institūcijās
lauksaimniecības, meža nozares, zivsaimniecības, lauku attīstības, pārtikas
un veterinārijas jautājumos, t.sk. sagatavojot instrukcijas un pozīcijas, kā arī
veicot plašas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.
Pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares
intereses starptautisko organizāciju (ANO, OECD, FAO, ITPGRFA, CBD,
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EAAP, ERFP) struktūrās un aktivitātēs , kā arī sarunu procedūrās par
iestāšanos OECD.
Izstrādāt ZM darbības stratēģiju 2014-2016.g..



2014. gadā plānoti šādi sadarbības projekti:






Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekts „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
sadarbība klimata pārmaiņas mazinošu pasākumu ieviešanā zemes izmantošanas,
zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā” (“The Nordic-Baltic
LULUCF Network for Climate Friendly Land Use Measures"). Latvija
uzņēmusies projekta vadību, kopumā projektā piedalās astoņas valstis (Somija,
Zviedrija, Norvēģija, Islande, Dānija, Lietuva, Igaunija un Latvija) un dalībai
apstiprināti eksperti no astoņpadsmit institūcijām. Pārstāvētas gan valsts pārvaldes
institūcijas (ministrijas, aģentūras), gan zinātniskas institūcijas (universitātes,
zinātniskie institūti un pētniecības centri). Projekta ietvaros klimata pārmaiņu
kontekstā tiks
Sadarbības (partnerības) līgums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika”
iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta
gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”
īstenošanu un līdzfinansēšanu.
Sadarbības (partnerības) līgums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika”
iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās
klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu
novērtējumu” īstenošanu un līdzfinansēšanu.

Iestādes finanšu saistības 2014. gadā
Likuma “Par valsts budžetu 2014. 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. 2014. gadā plānoto
ilgtermiņa saistību apjoms kopā ar izmaiņām atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem
uz 21.07.2014., sasniedz 449 668 572 EUR, t.sk.:









Eiropas Reģionālās attīstības fonds
1 482 693 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
239 842 685 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 173 869 249 EUR;
Eiropas Zivsaimniecības fonds
24 695 925 EUR;
3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība”
501 111 EUR;
Citi ES politiku instrumenti
7 028 975 EUR;
iemaksas starptautiskajās organizācijās
256 260 EUR;
citas ilgtermiņa saistības
1 991 674 EUR.

Tabula nr.9.
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Zemkopības ministrijas 2014.gadā plānotās iemaksas starptautiskajās
organizācijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, EUR
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
105 948
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
54 069
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un
22 055
centrālajā Eiropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
19 920
Epizootijas birojs (OIE)
17 074
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
6 830
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
4 695
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)
3 130
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
2 988
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
13 646
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
2 846
Starptautiskais Augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
2 419
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
640
Kopā
256 260
Avots: likums “Par valsts budžetu 2014.gadam” ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 27.07.2014.

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 2014. 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 MK 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 – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ELVGF – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
ĢIS – ģeogrāfiskās 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
LAF - Lauku attīstības fonds
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
LZIKIS –valsts informācijas sistēmas „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles
un informācijas sistēma”
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PIELIKUMS NR.1.
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojums
(latos)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

20.00.00. Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

7 038 720

7 016 133

6 995 676

4 849 444

5 058 910

5 058 864

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2 189 276

1 957 223

1 936 812

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 049 443

7 050 940

7 007 806

6 933 430

6 985 690

6 942 617

6 504 267

6 556 507

6 513 434

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

429 183

429 183

429 183

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

112 959

65 250

65 189

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

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

6 609 537

6 586 950

6 556 493

1.1.

dotācijas

4 420 261

4 629 727

4 629 681

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2 189 276

1 957 223

1 936 812

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

6 617 206

6 621 757

6 578 623
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

6 504 247

6 556 507

6 513 434

6 504 247

6 556 507

6 513 434

112 959

65 250

65 189

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

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

1.3.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

429 183

429 183

429 183

429 183

429 183

429 183

429184

429 183

429 183

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

17 926 549
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17 436 039

17 469 155

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.1.

dotācijas

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

16 338 151

15 866 522

15 663 038

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1 588 398

1 569 517

1 806 117

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

17 215 374

17 774 488

17 304 333

16 707 578

17 159 727

16 689 800

10 549 310

10 977 531

10 766 070

5 561 543

5 049 264

4 799 845

596 725

1 132 932

1 123 885

507 796

614 761

614 533

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

21.01.00. Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

7 235 886

6 926 145

6 758 941

1.1.

dotācijas

7 235 886

6 926 145

6 758 941

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

6 585 886

6 926 145

6 758 941

6 552 201

6 789 800

6 622 596

541 176

888 916

844 698

5 523 775

4 877 427

4 763 488

487 250

1 023 457

1 014 410

33 685

136 345

136 345

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
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Nr.p.k.

21.02.00.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

10 686 687

10 374 894

10 706 913

9 102 265

8 905 377

8 904 097

1 584 422

1 469 517

1 802 816

10 623 759

10 708 545

10 541 074

10 149 648

10 230 129

10 062 886

10 008 134

10 088 615

9 921 372

32 039

32 039

32 039

109 475

109 475

109 475

474 111

478 416

478 188

3 976

100 000

3 301

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

3 976

100 000

3 301

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

5 729

104 798

4 318

5 729

104 798

4 318

5 729

104 798

4 318

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.07.00. Lauksaimniecības risku fonds
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
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Nr.p.k.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
21.09.00.
1.

Finansiālie rādītāji

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai
"Lauku attīstības fonds"
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
35 000
(kopā)
dotācijas

2.1.3.

2013.gadā

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

1.1.

2.1.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

35 000

35 000
35 000

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

35 000

22.00.00. Cilvēkresursu attīstība
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

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

5 791 398

5 587 398

5 587 398

5 791 398

5 587 398

5 587 398

5 791 398

5 587 398

5 587 398

5 791 398

5 587 398

5 587 398

58

Nr.p.k.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

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

105 359

305 359

305 359

5 686 039

5 282 039

5 282 039

5 686 039

5 282 039

5 282 039

5 686 039

5 282 039

5 282 039

5 686 039

5 282 039

5 282 039

5 686 039

5 282 039

5 282 039

5 686 039

5 282 039

5 282 039

22.02.00. Augstākā izglītība
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
22.05.00.

1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
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105 359

305 359

305 359

105 359

305 359

305 359

Nr.p.k.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

105 359

305 359

305 359

105 359

305 359

305 359

105 359

305 359

305 359

11 577 621

10 821 047

10 798 342

9 844 867

8 939 587

8 939 508

1 732 754

1 881 460

1 858 834

11 791 458

10 944 014

10 759 703

8 954 022

9 424 232

9 423 958

8 662 193

9 064 533

9 064 338

112 734

139 580

139 501

179 095

220 119

220 119

2 837 436

1 519 782

1 335 745

11 285 792

10 461 348

10 438 722

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

24.00.00. Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.01.00. Meža resursu valsts uzraudzība
1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
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Nr.p.k.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

9 553 038

8 579 888

8 579 888

1 732 754

1 881 460

1 858 834

11 499 629

10 584 315

10 400 083

8 662 193

9 064 533

9 064 338

8 662 193

9 064 533

9 064 338

2 837 436

1 519 782

1 335 745

24.02.00. Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

291 829

359 699

359 620

1.1.

dotācijas

291 829

359 699

359 620

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

291 829

359 699

359 620

291 829

359 699

359 620

112 734

139 580

139 501

179 095

220 119

220 119

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

25.00.00. Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
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Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte

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

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
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Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

885 614

886 653

884 843

885 614

886 653

884 843

885 614

886 653

884 843

862 723

860 653

858 938

6 036

3 598

3 597

53 532

42 147

42 147

803 155

814 908

813 194

22 891

26 000

25 905

682 182

682 196

682 101

682 182

682 196

682 101

682 182

682 196

682 101

659 291

656 196

656 196

3 095

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2013.gadā

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

656 196

656 196

656 196

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22 891

26 000

25 905

203 432

204 457

202 742

203 432

204 457

202 742

203 432

204 457

202 742

203 432

204 457

202 742

2 941

3 598

3 597

53 532

42 147

42 147

146 959

158 712

156 998

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

25.02.00. Zivju fonds
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

26.00.00. Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
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Nr.p.k.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
26.02.00.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

1 500 000

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

1 688 798

Faktiskā izpilde

1 688 798

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

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

1 500 000

1 688 798

1 688 798

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

27.00.00. Augu veselība un augu aprites uzraudzība
1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

2 466 110

2 536 345

2 369 440

1.1.

dotācijas

1 562 522

1 566 577

1 566 577

880 588

969 768

802 863

2 525 373

2 553 265

2 347 170

1.2.
1.3.
1.4.
2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2 353 674

2 426 565

2 220 471

2 353 674

2 426 565

2 220 471

171 699

126 700

126 699

4 544 131

4 401 057

4 390 654

4 544 131

4 401 057

4 390 654

4 544 131

4 401 057

4 390 654

4 478 000

4 399 807

4 389 413

3 925 490

4 227 297

4 216 903

172 510

172 510

172 510

66 131

1 250

1 241

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

28.00.00. Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
96.00.00.
1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

380 000

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015. gadā
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
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311 346

303 146

311 346

303 146

Nr.p.k.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

311 346

303 146

298 346

290 398

298 346

290 398

13 000

12 748

1 202 908

550 826

547 218

1 202 908

550 826

547 218

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

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

1 202 908

550 826

547 218

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 178 329

550 826

547 218

2.1.1.

kārtējie izdevumi

141 107

151 246

147 639

2.1.2.

procentu izdevumi

745 098

293 013

293 012

292 124

106 567

106 567

1.
1.1.
1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

24 579
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Nr.p.k.

62.00.00.

1.
1.1.

Finansiālie rādītāji

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)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana

1.2.

2.1.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

613 879

88 447

46 476

613 879

88 447

46 476

613 879

88 447

46 476

613 879

88 447

46 476

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.06.00.

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

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
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613 879

88 447

46 476

613 879

88 447

46 476

613 879

88 447

46 476

Nr.p.k.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu
īstenošana

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

613 879

88 447

46 476

158 306 778

163 306 730

163 156 199

158 306 778

163 306 730

163 156 199

158 306 778

163 306 730

163 156 199

157 736 882

163 306 730

163 156 199

156 650 510

161 136 831

161 131 261

1 086 372

2 169 899

2 024 938

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.06.00.

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

569 896

158 306 778

163 306 730

163 156 199

158 306 778

163 306 730

163 156 199

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
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Nr.p.k.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2013.gadā

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

Apstiprināts
likumā

158 306 778

163 306 730

163 156 199

157 736 882

163 306 730

163 156 199

156 650 510

161 136 831

161 131 261

1 086 372

2 169 899

2 024 938

Faktiskā izpilde

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.00.00.

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

569 896

209 813 678

180 947 523

178 283 945

209 813 678

180 947 523

178 283 945

209 813 678

180 947 523

178 283 945

190 778 195

168 346 072

166 882 707

3 599 192

5 170 770

4 638 662

443 881

443 880

8 461 453

10 121 694

9 265 973

19 035 483

12 601 451

11 401 238

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

178 229 891

487 659

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.02.00.

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

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
65.05.00.

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

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

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

8 670 413

9 734 221

9 100 963

8 670 413

9 734 221

9 100 963

8 670 413

9 734 221

9 100 963

7 263 030

8 645 696

8 012 797

7 263 030

8 645 696

8 012 797

1 407 383

1 088 525

1 088 166

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

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apgūšanai (2007-2013)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

8 065 506

10 777 980

9 940 593

8 065 506

10 777 980

9 940 593

8 065 506

10 777 980

9 940 593

7 136 742

9 932 572

9 137 214

3 599 192

5 170 770

4 638 662

3 065 538

3 621 392

3 549 582

70

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

472 012

1 140 410

948 970

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

928 764

845 408

803 379

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.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
65.07.00.

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

dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

192 981 255

159 885 938

158 838 721

192 981 255

159 885 938

158 838 721

192 981 255

159 885 938

158 838 721

176 378 423

149 767 804

149 732 696

175 164 353

148 988 335

148 984 610

487 659

443 881

443 880

726 411

335 588

304 206

16 602 832

10 118 134

9 106 025

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

Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

71

96 504

549 384

403 668

96 504

549 384

403 668

96 504

549 384

403 668

Nr.p.k.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.00.00.

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

96 504

403 668

23 838 505

19 058 674

18 315 940

23838505

19 058 674

18 315 940

23 838 505

19 058 674

18 315 940

21 637 754

16 617 713

16 034 928

417 696

862 977

585 173

20 615 346

14 970 152

14 835 477

377

376

604 712

784 207

613 902

2 200 751

2 440 961

2 281 012

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

549 384

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.02.00.

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

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

72

665 309

699 191

477 598

665 309

699 191

477 598

Nr.p.k.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

665 309

699 191

477 598

518 856

629 658

469 487

518 856

629 658

469 487

146 453

69 533

8 111

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.05.00.

Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (20072013)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

815 666

1 288 937

989 493

815 666

1 288 937

989 493

815 666

1 288 937

989 493

690 989

1 195 912

914 775

417 696

862 977

585 173

213 164

236 212

236 211

96723

93391

93 025

74 718

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

60 129

izdevumi
kapitālieguldījumiem

124 677
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Nr.p.k.

66.06.00.

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

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

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

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

17 070 546

16 848 849

22 357 530

17 070 546

16 848 849

22 357 530

17 070 546

16 848 849

20 427 909

14 792 143

14 650 666

20 402 182

14 733 940

14 599 266

377

376

57 826

51 024

2278403

2198183

uzturēšanas izdevumu
transferti

25 727

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 929 621

1.1.

Faktiskā izpilde

22 357 530

2.1.5.

1.

Apstiprināts
likumā

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

2.1.1.
2.1.2.

69.00.00.

2013.gadā

3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
742083
790 492
755 131
(kopā)
dotācijas
480319
290 256
290 256

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

25227

36 462

36 461

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

742083

790 492

755 131

742083

790 492

755 131

236537

463 774

428 414

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

74

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.02.00.

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

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

505546

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

326 718

326 717

261 764

500 236

464 875

25 227

36 462

36 461

261 764

500 236

464 875

261 764

500 236

464 875

463774

428414

36 462

36 461

236 537

25 227

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.
1.3.
1.4.
2.

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

75

480 319

290 256

290 256

480 319

290 256

290 256

480 319

290 256

290 256

Nr.p.k.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
70.00.00.
1.
1.1.

Finansiālie rādītāji
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

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

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
70.06.00.

1.
1.1.

Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

480 319

290 256

290 256

480 319

290 256

290 256

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2.1.1.
2.1.2.

2013.gadā

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

1.2.

2.1.

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

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

2 776 574

4 826 025

3 954 739

2 765 420

4 718 279

3 897 183

11 154

107 746

57 556

2 774 819

4 825 426

3 941 630

2 774 819

4 559 705

3 722 288

1 458 533

2 941 224

2 131 630

3 776

6 534

2 180

1 312 510

1 611 947

1 588 478

265 721

219 342

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

2 776 574

4 826 025

3 954 739

2 765 420

4 718 279

3 897 183

76

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.
2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

2012.gada
(Faktiskā
izpilde)

2013.gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā izpilde

11 154

107 746

57 556

2 774 819

4 825 426

3 941 630

2 774 819

4 559 705

3 722 288

1 458 533

2 941 224

2 131 630

3 776

6 534

2 180

1 312 510

1 611 947

1 588 478

265 721

219 342

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati
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Pielikums nr.2.
Darbības rezultātu rādītāji
Saskaņā ar MK 2010.g. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 6.3. punktu zemāk esošajā tabulā ir apkopota informācija par
Zemkopības ministrijas atbilstošo budžeta programmu/apakšprogrammu darbības
rezultātiem pārskata gadā.

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”

Pārbaužu skaita pieaugums saistībā ar to,
ka Pārtikas un veterinārais dienests
iesaistījās: ēnu ekonomikas apkarošanā,
veica aktivitātes saistībā ar trihinelozes
uzliesmojumu Dienvidlatgales reģionā,
nodrošināja produkcijas eksporta iespējas,
veica uzņēmumu izvērtēšanu atbilstoši
Muitas ūnijas prasībām, kā arī iesaistījās
LAD investīciju projektu administrēšanā.
≤1
≤0,1 Atbilstošo
uzņēmumu
īpatsvara
pieaugums skaidrojams ar uzņēmēju
izmantotajām
atbalsta
programmu
sniegtajām iespējām, kā rezultātā
Uzņēmumu īpatsvars % no
pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un
kopējā pārbaudīto uzņēmumu
atbilstība normatīvo aktu prasībām.
skaita, kuros ir konstatēti būtiski
Pateicoties Pārtikas un veterinārā dienesta
pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas
veiktajām aktivitātēm, uzņēmumi ir
produktu kvalitāti un
ieguldījuši darbu un līdzekļus normatīvo
nekaitīgumu
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”
9 000
12 828 Ievērojami
Veikto pārbaužu skaits valsts
un
neplānoti
pieauga
veterinārās uzraudzības objektos
lauksaimniecības dzīvnieku novietņu
pārbaužu skaits saistībā ar klasiskā cūku
mēra uzliesmojumu.
≤2
≤2,4 Saistībā ar klasiskā cūku mēra
Uzraudzības objektu īpatsvars %
no kopējā pārbaudīto uzņēmumu
uzliesmojumu tika apmeklētas
skaita, kuros nav konstatēti
lauksaimniecības dzīvnieku novietnes,
būtiski pārkāpumi, kas ietekmē
kuras nepiedalās pārtikas apritē un
dzīvnieku veselību un labturību
plānveida pārbaudes notiek ievērojami
retāk, bet epizootiskās situācijas izpētes
gaitā tika atklātas nopietnas neatbilstības,
īpaši dzīvnieku identifikācijas un
reģistrācijas jomā.
36 000

43 125

Pārbaužu skaits pārtikas
uzņēmumos

Darbības rezultāts „Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas”
Kopējais pārbaudīto kravu skaits
/prasībām atbilstošo kravu

71 500

58 316

78

Kontroļu skaits samazinājies pārtikas
jomā, jo ir samazinājusies graudaugu un

īpatsvars %

eļļas augu kravu plūsma caur Latvijas
kontroles punktiem. Veterinārajā jomā ir
samazinājies tranzīta kravu apjoms,
ņemot vērā izmaiņas uzņēmējdarbības
vidē.
≤1
≤1,5 Pēdējo gadu tendence liecina, vidēji
Prasībām neatbilstošo kravu
īpatsvars %
neatbilstošo kravu skaits sastāda līdz 2%.
2013. gadā kā neatbilstošākās preču
kategorijas varam minēt medikamentus
pasta sūtījumos un neatbilstoši apstrādātu
un
marķētu
koksnes
iepakojamo
materiālu, kurš tiek izmatots kā kravu
stiprinājums.
0,7
0,57 Samazinājums veikts ņemot vērā ievesto
Laboratoriski pārbaudīto kravu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
kravu apjoma samazināšanos, kā arī
kravu skaita
ierobežoto finansējumu un neparedzētu
izmeklējumu sadārdzināšanu keramikas
materiāliem un izstrādājumiem, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku.
Budžeta apakšprogramma 20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Programmas
ietvaros
piešķirtais
finansējums izmeklējumiem pārtikas
jomā izlietots 98,5% apjomā.
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
30 139
9 540 Sagatavojot 2012.gada valsts uzraudzības
Laboratorisko izmeklējumu
skaits
un kontroles programmas, izmantoti citi
veicamo izmeklējumu skaita noteikšanas
kritēriji. Arī 2013.gada rezultatīvie
rādītāji tika plānoti pēc iepriekšējiem
principiem un tos nebija iespējams labot.
2013.gadā
programmas
ietvaros
piešķirtais finansējums izmeklējumiem
veterinārmedicīnas jomā izlietots 75,3%
apmērā.
Laboratorisko izmeklējumu
skaits

5 205

3 727

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”
9
9
Īstenoto atbalsta programmu
skaits
19 000
22 845 Atbalsta pretendenti aktīvāk kā plānots
Apstiprināto pieteikumu skaits
iesaistījās valsts atbalsta (subsīdiju)
programmās.
Budžeta apakšprogramma 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā”
Darbības rezultāts „Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts”
0,03
0,03
Viena izmaksātā ES atbalsta
maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
0,05
0,05
Viena izmaksātā valsts atbalsta
maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
Darbības rezultāts „Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
222 600
240 604 Atbalsta pretendenti aktīvāk kā plānots
ES atbalsta pieteikumu un
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iesniegumu skaits
iesaistījās programmās.
19 500
23 008 Atbalsta pretendenti iesaistījās aktīvāk kā
Valsts atbalsta pieteikumu un
projektu iesniegumu skaits
plānots.
Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
8,9
9,7 Tika konstatēti riski un tāpēc veiktas
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
saimniecisko darbību veicējiem,
vairāk kontroļu atbalsta saņēmējiem.
kuri saņēmuši ES vai valsts
atbalstu un pakļauti
iespējamajām kontrolēm
65
77 Platību maksājumu iesniegumiem
Kontroļu īpatsvars % kopējo
kontroļu skaitā, kurās nav
2013.gadā kartēs tika atspoguļotas klienta
konstatētas neatbilstības
iepriekšējā gadā apstiprinātās platības,
normatīvo aktu prasībām
līdz ar to klientiem radās lielāka izpratne
par deklarēto un iezīmēto platību faktisko
platību, kā rezultātā iesniegumi bija
precīzāki, mazāk atkārtoto deklarāciju
gadījumi.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
12 500
13 902 Jaunas papildus traktortehnikas iegāde
Traktortehnikas reģistrāciju
skaits
lauksaimniekiem atbalsta
pasākuma
„Lauku saimniecību modernizācija”
ietvaros.
48 000
53 488 Pastiprināta Ceļu policijas kontrole
Valsts tehniskās apskašu skaits
traktortehnikai
traktortehnikai un tās piekabēm uz
mazākas nozīmes un lauku ceļiem, kā
rezultātā
lielāka
uzmanība
no
traktortehnikas lietotāju puses tiek
pievērsta traktortehnikas un tās piekabju
tehniskajam stāvoklim, līdz ar to tehnisko
apskašu skaita palielināšanās.
Darbības rezultāts „Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
9 000
4 676 Nepietiekamā finansējuma dēļ muzejiem
Muzeju apmeklētāju skaits
ir grūti konkurēt ar citu izklaides objektu
plašo piedāvājumu, tāpēc muzeju
apmeklētāju skaits samazinās.
110
60 Muzeju ekspozīciju skaita samazināšanās
Ekspozīciju skaits
skaidrojama ar zemo apmeklējumu līmeni
un nepietiekamo muzeju finansējumu.
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
100
100
Reģistrēto un apzīmēto
dzīvnieku īpatsvars %, no LDC
reģistrā reģistrējamo dzīvnieku
kopskaita
65
65
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
īpatsvars % piena lopkopībā
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
1 180
1 180
Informācijas sniedzēju skaits par
kuriem tiek apkopota un
analizēta informācija
400
400
Ziņojumu skaits EK
Darbības rezultāts „Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē,
kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības
prasībām”
130
160 Pieaudzis pieprasījums lauksaimniecības
Sertificēto objektu skaits
traktoru piekabju sertifikācijai
86
86
Testēto objektu skaits rādītāja
nosaukums
Budžeta apakšprogramma 21.07.00 „Lauksaimniecības risku fonds”
Darbības rezultāts„ Nodrošināta iespēja lauksaimniekiem apdrošināt apstrādātās zemes platības”
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Lauksaimnieku zemā aktivitāte, kā arī
iespēja izmantot privāto apdrošināšanas
sabiedrību piedāvājumus.
Apdrošinātās platības hektāros
359
345 Lauksaimnieki izrādīja mazāku interesi
un lauksaimniecības apdrošināšanas tirgū
aktīvi ir iesaistījušās privātās sabiedrības.
Budžeta apakšprogramma 64.06.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Nodrošināt tiešo atbalstu”
1,5
1,5
Atbalstītā platība, milj.ha
155 000
196 229 Rezultatīvā rādītāja pārpilde skaidrojama
Apstiprināto pieteikumu skaits
ar LAD pilnveidoto administrēšanas
procesu, kā piemēram, klientiem
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tika
nodrošināta 2012.gada platību
maksājumu datu un lauku zīmējumu
pieejamība 2013.gada lauku bloku kartēs,
kā arī iespēja kopēt 2012.gada platību
maksājumu iesniegumu un lauku bloku
kartes, kas iepriekšējos gados tika darīts
papīra formā.
Darbības rezultāts „Nodrošināt tirgus atbalsta un patēriņa veicināšanas pasākumus”
1 500
2 243 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts tāpēc, ka
Apstiprināto pieteikumu skaits
tika piesaistīts papildus finansējums no
pašvaldībām. Rādītājs pārsniegts, jo
atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās
programmās "Skolas piens" un "Skolas
auglis", kā arī augļu un dārzeņu ražotāju
grupas aktīvi izmantoja iespēju saņemt
priekšfinansējumu.
160 000
157 000 Atbalstāmo personu skaitu nosaka
2. EK Pārtikas palīdzības
programmas vistrūcīgākajām
Labklājības ministrija.
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”
43
54 ELFLA TP darbību skaits ir mainīgs un
Darbību skaits
pieaugošs, jo fondā vēl ir pieejami
resursi, lai veiktu sagatavošanās darbus
LAP 2014.-2020.gadu periodam, tā
rezultātā darbību skaits aptver 20072013.gada ieviešanas rādītājus un 20142020.gadam sagatavošanās darbības un to
rādītājus.
Darbības rezultāts „Informācijas ieguve par augšņu auglību”
5 000
5 026 Neapstrādātās
Informācijas pieejamība par
lauksaimniecībā
dzīvnieku kustību un tās
izmantojamās zemes (LIZ) reprezentatīvā
izsekošanas iespējām, %
kopa augšņu agroķīmiskajai izpētei tika
veidota proporcionāli neapstrādātās LIZ
platībai katrā valsts plānošanas reģionā
saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem
priekšlikumiem un Lauku atbalsta
dienesta sniegtās informācijas par
neapstrādāto LIZ katrā valsts plānošanas
reģionā.
Darbības rezultāts „Klimatisko apstākļu nodrošināšana kaitīgo organismu diagnosticēšanai”
1
1 Renovācijas rezultātā izbūvēta klimata
Renovēta siltumnīca
kontroles sistēma siltumnīcā, kas
Pieteikumu skaits

4

5
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nodrošina
nepieciešamos
apstākļus
(temperatūra, gaisma, mitrums) kaitīgo
organismu diagnosticēšanai
Darbības rezultāts „Nodrošinātas pārbaudes savstarpējās atbilstības un integrētās augu audzēšanas
ietvaros”
1 866
1 866
Veiktas pārbaudes
Darbības rezultāts „KUVIS pilnveidošana sadarbspējai ar zemkopības nozarē paredzētajiem
koplietošanas risinājumiem un datu apmaiņai”
1
1 Kultūraugu
Pilnveidota informācijas sistēma
uzraudzības
valsts
informācijas
sistēmas
(KUVIS)
pilnveidošanas rezultātā ir nodrošināta
KUVIS sadarbspēja ar izveidotajām
nozares koplietošanas sistēmām un
nodrošināta savstarpēja datu apmaiņa,
ieviesti trīs Valsts augu aizsardzības
dienesta
e-pakalpojumi.
Budžeta apakšprogramma
65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi ELFLA ietvaros”
500
3 655 Rezultatīvā rādītāja pārpilde 6,3 reizes no
Apstiprināto pieteikumu skaits
1.ass ietvaros
plānotā pamatojama ar 2012. un
2013.gadā
izsludinātajām
jaunajām
projektu pieņemšanas kārtām, kurās
iesniegts liels skaits jaunu projektu.
53 050
53 587
Apstiprināto pieteikumu skaits
2.ass ietvaros
50
662 Rezultatīvā rādītāja pārpilde 12,24 reižu
Apstiprināto pieteikumu skaits
3.ass ietvaros
apmērā pamatojama ar 2012. un
2013.gadā
izsludinātajām
jaunajām
projektu pieņemšanas kārtām, kurās
iesniegts liels skaits jaunu projektu.
450
1 154 Rezultatīvā
Apstiprināto pieteikumu skaits
rādītāja
pārpilde
ir
4.ass ietvaros
pamatojama ar 2012. un 2013.gadā
izsludinātajām
jaunajām
projektu
pieņemšanas kārtām, kurās iesniegts liels
skaits jaunu projektu.
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”
4
25 Bija iespējams pabeigt iepriekšējos
Rekonstruēto ugunsnovērošanas
torņu skaits
periodos iesākto darbu izpildi.
Budžeta apakšprogramma
66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
31
31
Darbību skaits
Budžeta apakšprogramma
66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi EZF ietvaros”
12
14
Modernizēto zivju apstrādes
uzņēmumu skaits
15
20 Rezultatīvā rādītāja pārpilde pamatojama
Modernizēto akvakultūras
uzņēmumu skaits
ar 2012. un 2013.gadā izsludinātajām
jaunajām projektu pieņemšanas kārtām,
kurās iesniegts liels skaits jaunu projektu.
Budžeta apakšprogramma
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70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai”
Darbības rezultāts „Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā”
3,2
2,8 Vakcīnas devu skaists samazinājies, jo
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
2013.gadā tika samazināts vakcīnu devu
vakcinācijai pret trakumsērgu
skaits uz 1 km2, proti, plānoto 25 devu
vietā tika izlietotas 22 devas uz 1 km2.
7,0
7,4 Vakcīnu devu skaits ir palielinājies par
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
mājputnu profilaktiskai
5,7%, jo sākotnēji valsts uzraudzības
vakcinācijai pret salmonelozi
programmas „Salmonelozes apkarošanas
programma atsevišķos dējējvistu
ganāmpulkos” ietvaros tika paredzēts
iepirkt tikai dzīvo vakcīnu, bet faktiski
2013.gadā PVD iepirka gan 7 000 000
devas dzīvās, marķētās vakcīnas AviPro
Salmonella VAC E (pret Salmonella
Enteritidis), gan 360 000 devas
inaktivētās vakcīnas Nobilis Salenvac T
(pret Salmonella Enteritidis un
Salmonella Typhimurium).
Darbības rezultāts „Īstenota Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma”
5
5
Zinātnisko reisu skaits Baltijas
jūrā un Rīgas jūras līcī
15
22 Rezultatīvā rādītāja novirze skaidrojama
Zivsaimniecības datu vākšanas
ietvaros sagatavotie ziņojumi par
ar
pieprasījuma
pieaugumu
pēc
zivju resursu bioloģiskajiem un
zivsaimniecības informācijas.
ziv-saimniecības
ekonomiskajiem rādītājiem, tai
skaitā zvejas floti un nozvejām

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”
1 260
1 095 Pēdējā semestrī daudzi topošie absolventi,
Ar augstāko izglītību sagatavoto
speciālistu (absolventu) skaits
pieprasīja akadēmisko gadu.
527
667 Studijas
Ar augstāko izglītību sagatavoto
salīdzinājumā ar plānoto
speciālistu (absolvents) skaits,
absolvēja lielāks skaits studējošo, kas
kuri finansēti no dotācijas
pēdējā kursā atgriezās no akadēmiskajiem
atvaļinājumiem.
Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas”
5 200
4 778 Kopējais maksas studējošo skaits ar katru
Kopējais studentu skaits
gadu
samazinās.
Pirmajā
kursā
uzņemtajiem ik gadus pasliktinās
matemātikā, fizikā un ķīmijā iegūto
zināšanu līmenis vidusskolā, kas ir par
iemeslu nespējai apgūt augstskolas
studijas.
2 737
2 740
Kopējais no dotācijas finansēto
studentu skaits
Budžeta apakšprogramma
22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai”
Darbības rezultāts „ Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas
sagatavošana”
95
95
Aprēķināto bruto segumu skaits
315
606
Veikto kultūraugu ražu
Tika piešķirts papildus finansējums no
prognozēšanas apsekojuma
pasākuma – Agrovides pasākumu
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skaits

attīstīšana lauksaimniecības produkciju
ražojošā saimniecībā.
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”

Apsekoto lauku saimniecību
skaits
Lauku saimniecību skaits par
kurām sagatavota informācija
Saimniecību uzskaites datu
tīklam

7 800

7 800

1 000

1 000

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas
rādītājs
pamatojums
Budžeta apakšprogramma 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts „. Ugunsdrošība mežos”
582
216,8 Nelielais meža ugunsgrēku skaits un
Nodzēsto un uzraudzīto mežu
nodzēsto, uzraudzīto mežu ugunsgrēku
ugunsgrēku platība hektāros
platība valstī 2013.gadā lielā mērā
saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem –
vēsu un lietainu veģetācijas periodu, kā
arī
veiktajiem
profilaktiskajiem
pasākumiem.
706
422 Meža ugunsgrēku skaits pārskata
Reģistrēto ugunsgrēku skaits
periodā bija saistīts ar klimatiskajiem
apstākļiem – vēsu un lietainu
veģetācijas periodu, kā arī veiktajiem
profilaktiskajiem pasākumiem.
Darbības rezultāts „Kontrolēts mežu apsaimniekošanas un medību process”
180,0/3270,0 181,0/3322,9 Palielinājies dabā pārbaudīto un Meža
Uzraudzīta meža vide un
saimnieciskā darbība tūkst.
valsts reģistrā fiksēto atjaunoto,
hektāru/kopējā inventarizētā
ieaudzēto un izkopto mežaudžu platību
meža zemes platība tūkst.
apjoms.
Pieaugusi
saimnieciskās
hektāru
darbības aktivitāte, līdz ar to
palielinājies Valsts meža dienesta
veikto pārbaužu apjoms, kā arī
palielinājies veikto inventarizāciju
apjoms.
1 000
687 Vājinājusies Valsts meža dienesta
Sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu skaits
kapacitāte
pārkāpumu
savlaicīgā
atklāšanā.
Darbības rezultāts „Zinātniskās izpētes meži apsaimniekoti, lai nodrošinātu ilglaicīgās zinātniskās
izpētes objektu uzturēšanu un izveidošanu”
28 936,9
28 936,9
Platība zinātnisko pētījumu
nepārtrauktības nodrošināšanai
hektāros
20,5/3066,2 103,3/3222,1 Nepieciešamību ierīkot pētniecības
Ierīkoto pētniecības objektu
platība hektāros/ kopējā
objektus nosaka un objektu ierīkošanu
ierīkotā zinātniskās izpētes
veic zinātnisko pētījumu autori objektu platība hektāros
zinātniskās un mācību institūcijas.
Esošiem zinātniskajiem objektiem
zinātnisko objektu statuss atsevišķos
gadījumos tiek noņemts, ja pēc tā vairs
nav nepieciešamība, kopējā ierīkoto
zinātnisko objektu platība pārskata
periodā ir palielinājusies.
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts „Medību saimniecības attīstības veicināšana”
12
14 Medību saimniecības attīstības fonda
Medību saimniecības attīstības

84

fonda finansēto projektu skaits

Konsultatīvā
padome
racionāli
izplānoja līdzekļus, lai varētu atbalstīt
vairāk projektu nekā sākotnēji tika
plānots.

9/3
10/4
Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā medību
saimniecības attīstības fonda
finansēto projektu skaita
Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
5
9 Meža attīstības fonda Padome lēma
Meža attīstības fonda finansēto
projektu skaits
pārdalīt finansējumu vairāku aktivitāšu
īstenošanai,
nekā
iepriekš
bija
paredzēts.
3/2
5/4 Meža attīstības fonda padome paredzēja
Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
izpētes
projektiem
noteiktu
sadalījums no kopējā meža
finansējumu, līdz ar to, atbilstoši
attīstības fonda finansēto
Ministru kabineta 2013.gada 5.marta
projektu skaita
noteikumiem Nr.125 „Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība meža nozares
attīstībai 2013.gadā izpētes projektiem”
bija iespēja realizēt vairāk projektus.
Darbības rezultāts „Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
125
125
Apsekoto pastāvīgo
parauglaukumu platība ha
72,3
72,3
Parauglaukumu platība
hektāros, kuros veikti koksnes
resursus raksturojošie mērījumi
Budžeta apakšprogramma 25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts „Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
5,76
7,86 Rezultatīvā rādītāja novirzi galvenokārt
No valsts dotācijas finansēto
veido zivju kāpuru ielaidumi, kuru
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
atražošanai ir zema pašizmaksa un tā
kāpuru skaits miljonos
neatstāj būtisku ietekmi uz kopējā
plāna izpildei paredzētā finansējuma
apjomu. Precīza zivju kāpuru skaita
plānošana nav iespējama kāpuru
izšķilšanās sekmju un zivju attīstības
bioloģisko īpašību dēļ.
Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
10/4
10/4
Novērtēto publisko ūdenstilpņu
skaits iekšējos ūdeņos/ Iekšējo
ūdeņu kopējais publisko
ūdenstilpņu skaits
Darbības rezultāts „Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
53
72 Pieprasījuma
Iekšējo un piekrastes ūdeņu
pieaugums
pēc
zivju resursu novērtēšanas
zinātniskajiem
atzinumiem
un
rezultātā sagatavoto zinātnisko
zinātniskās informācijas.
atzinumu skaits zvejas un
makšķerēšanas regulēšanas
nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „Veikti hidrobioloģiskie un ihitoloģiskie pētījumi”
8
8
Zinātnisko pētījumu skaits, kuri
saistīti ar zivju resursu izpēti,
piesārņojuma un dažādas
saimnieciskās darbības ietekmi
uz zivju resursiem
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Darbības rezultāts „Papildināti zivju krājumi”
1,5
0,8 Tikai divos no Zivju fonda līdzekļiem
atbalstītajos zivju resursu pavairošanas
projektos 2013.gadā bija plānota zivju
kāpuru
ielaišana,
salīdzinot
ar
2012.gadā pieciem atbalstītajiem zivju
kāpuru ielaišanas projektiem (parasti
projektos līdzīgas izmaksas ir dažu
tūkstošu gabalu zivju mazuļu ielaišanai
un vairāku simtu tūkstošu zivju kāpuru
ielaišanai). Zivju mazuļu ielaišana
salīdzinot ar zivju kāpuru ielaišanu
nodrošina daudz lielāku zivju krājumu
papildināšanas efektivitāti un ielaisto
zivju izdzīvošanu,
kas
kopumā
kompensē zivju kāpuru aizstāšanu ar
mazāku skaitu zivju mazuļu. Kopējais
zivju resursu pavairošanas pasākumā
atbalstīto projektu skaits 2013.gadā (36
projekti)
būtiski
neatšķīrās
no
2012.gadā šajā pasākumā atbalstīto
projektu skaita (44 projekti) un arī
projektiem piešķirtais finansējums bija
līdzīgs (75 000 Ls gan 2012.gadā, gan
2013.gadā).
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”
32
32
Darbināto polderu sūkņu staciju
skaits
50
81 Prioritāri tika veikta meliorācijas
Uzturēto polderu
sistēmu uzturēšana objektos, kuros
aizsargdambju garums, km
īstenota rekonstrukcija vai renovācija ar
ES atbalsta finansējumu. Nesen
renovēto objektu uzturēšanas izmaksas
ir mazākas, līdz ar to darbus varēja
veikt lielākā apjomā, nekā plānots.
Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
1,19/57
1,19/57
Sakārtota informācija par
meliorētām zemju platībām
milj.ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
28
15 Kavējās
Hidrometrisko posteņu skaits
zemes
nomas
līgumu
noslēgšana ar zemes īpašniekiem, līdz
ar to nevarēja savlaicīgi uzsākt posteņu
modernizācijas
projektēšanas
un
ierīkošanas
darbus;
posteņu
modernizācijas īstenošanā tika uzsākta
jaunas tehnoloģijas ieviešana, kuras
apgūšana
aizkavēja
posteņu
modernizācijas tempus.
Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
0,9
0,612 Rezultatīvā rādītāja neizpilde, jo
Uzturēto ūdensnoteku garums
tūkst. km
kopumā piešķirtais finansējums ir
nepietiekams
valsts
funkcijas
kvalitatīvai
izpildei,
ūdensnoteku
uzturēšanai piešķirtais finansējums ir
novirzīts ūdensnoteku lokālo bojājumu
novēršanai
(nogāžu
izskalojumi,
caurteku piesērējumi, bebru aizsprosti,
Ar ZF atbalstu publiskajās
ūdenstilpnēs izlaisto zivju
kāpuru, mazuļu un smoltu
skaits miljonos
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aizsērējumi), lai novērstu applūdumu
draudus ūdensnotekām piegulošās
teritorijās.
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
11 850
14 482 Bija nepieciešams veikt papildus
Veikto pārbaužu skaits
pārbaudes bakteriālās iedegas izplatības
fitosanitārijas jomā
noteikšanai, tika palielinātas pārbaudes
saimniecībās, kā arī tika veikta
pastiprināta
fitosanitārā
stāvokļa
pārbaude tiem augiem un augu
produktiem, kurus eksportē uz citām
valstīm.
0,4
0,82 2013.gadā tika konstatētas bakteriālās
Pārbaužu rezultātā pieņemto
lēmumu par fitosanitāro
iedegas trīs reģionos, kā arī palielinājies
pasākumu piemērošanu
saimniecību īpatsvars, kurās tiek atklāta
īpatsvars % no pārbaužu skaita
kartupeļu gaišā gredzenpuve.
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
20 520
22 830 Lielākās
Veikto novērtējumu, analīžu,
plāna
pārpildes
šādās
pārbaužu, izmēģinājumu un
pozīcijās:
izsniegto
reģistrācijas
izvērtējumu skaits augu
apliecību un atļauju skaits mēslošanas
aizsardzības, mēslošanas,
līdzekļu ievešanai un tirdzniecībai
augšņu izpētes un sēklu aprites
pārsniegts par 72%, kas skaidrojams ar
jomā
to, ka ražotāji piedāvā ar vien jaunus
mēslošanas līdzekļus; izsniegto sēklu
sertifikātu skaits ir pārsniegts par 58%
un izanalizēto sēklu paraugu skaits
pārsniegts par 30%, pārpildes sakarā ar,
to ka palielinājušies sagatavotās
sertificētās sēklas apjomi, kā arī
regulāri tiek veikta uzraudzība pār
sēklaudzēšanu regulējošo normatīvo
aktu
prasību
ievērošanu
sēklu
audzēšanas,
sagatavošanas
un
saiņošanas
procesiem;
augšņu
agroķīmiskā izpēte veikta par 22,5%
vairāk kā plānots pamatojoties uz
lauksaimnieku
pieaugošajām
aktivitātēm.
97
97,4
Novērtējumu, analīžu,
pārbaužu, izmēģinājumu,
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”
33 000
26 839 Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu
skaits augu un augu produktu
atkarīgs no eksportētāju augu un augu
eksportam un reeksportam
produktu kravām, kā arī no fitosanitāro
pārbaužu rezultātiem. 2013.gadā tādās
lielās preču grupās kā graudi, graudu
produkti, sojas spraukumi, kūdra u.c.
samazinājies izsniegto sertifikātu skaits.
Tas skaidrojams ar to, ka, pirmkārt,
samazinājies iepriekš minēto augu un
augu produktu eksporta apjoms, otrkārt,
graudiem viens fitosanitārais sertifikāts
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Saņemtās notifikācijas par augu
valsts izcelsmes produkcijas,
kas tiek eksportēta no Latvijas,
neatbilstību fitosanitārajām
normām, %, no izsniegto
fitosanitāro sertifikātu skaita

1

0,04

tiek izdots uz lielāku apjomu (kuģi ar
lielāku ietilpību).
Uzlabojās kontroļu kvalitāte pirms
fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas

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”
500
369 Izstrādāti mazāk normatīvie akti, jo to
Izstrādāto nacionālo tiesību aktu
skaits, kas regulē nozari
normatīvo aktu īpatsvars, kas bija saistīti
ar Eiro ieviešanu (skaita un sagatavošanai
nepieciešamā laika un citu resursu ziņā),
bija neplānoti liels gan ministrijā, gan
valsts pārvaldē kopumā, attiecīgi vairāki
citi plānotie normatīvie akti, piemēram,
grozījumu veikšana saistībā ar nodevu
objektu pārskatīšanu, netika virzīti
650
562 Faktiskais sanāksmju skaits atkarīgs no
Sanāksmju skaits, kur
pārstāvētas Latvijas intereses
izmaiņām ES institūciju, prezidentūras
starptautiskajās un ES
plāniem un prezidējošo valstu (Īrija,
organizācijās un institūcijās
Lietuva) darba plāniem un darba
organizācijas.
Darbības rezultāts „Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu”
3,5/75
3,25/72
Veikto iekšējo auditu ziņojumu
skaits uz vienu auditoru
slodzi/Ieviesto ieteikumu
īpatsvars %, pret kopējo
ieteikumu skaitu
15/15
13/8 Atšķirība plānotajā un faktiskajā izpildē
Tiesu procesu skaits/Pozitīvs
tiesu procesu skaits
saistīta ar tiesvedības procesa
turpinājumu atbilstošajos procesos.
Darbības rezultāts „Personāla attīstība”
14
15
Kvalifikācijas celšanas stundu
skaits uz 1 strādājošo
15
9 Nodarbinātajiem nodrošināti atbilstoši
Personāla mainības īpatsvars %
no kopējā strādājošo skaita
darba apstākļi, sociālās garantijas un
stabilitāte.
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Pielikums nr.3.
Izpildītie un pasūtītie pētījumi
Saskaņā ar MK 2010.g. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 6.6. punktu zemāk esošajā tabulās ir apkopota kopējā informācija par
situāciju saistībā ar veiktajiem un pasūtītajiem pētījumiem ZM :
Kopējā situācija ar pētījumiem
2013.g. pabeigtie pētījumi

Pētījumi īstenošanas procesā

-Pētījums par akrilamīda
daudzumu
no
Latvijas
lauksaimniecības
produktiem ražotajos augu
izcelsmes produktos.
-Pētījums
par
transtaukskābju
daudzumu
pārtikas produktos.
-Minerālmēslu maksimālo
normu
noteikšana
kultūraugiem (01.2008. 12.2013.)
-Oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes
un
siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisiju un zemes lietojuma
veida ietekmes novērtējums
intensīvi
un
ekstensīvi
kultivētās
aramzemēs,
daudzgadīgos zālājos un
bioloģiski vērtīgos zālājos
(2013. )
-Latvijas meža resursu
ilgtspējīgas,
ekonomiski
pamatotas izmantošanas un
prognozēšanas
modeļu
izstrāde (2008.-2013.)
-Latvijas zivju pārstrādes
nozares
konkurētspējas
rādītāju salīdzinošā analīze
(05.2012.-11.2013.)
-Latvijas pārtikas nozares
konkurētspējas
rādītāju
salīdzinošā
analīze
(05.2012.-11.2013.)

-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.)
-Trakumsērgas
laboratorijas
spēju
nodrošināšana
ilgtspējīgai
slimības
profilaksei un uzraudzībai reģionā (2013. –
2014.)
-Zilās mēles slimība un Šmalenbergas
slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas
iespēju izpēte Latvijas apstākļos (2013. –
2015.)
-Tehnoloģijas
izstrāde
svaigas
gaļas
derīguma termiņa palielināšanai (2013. –
2015.)
-Dioksīni, PHB un no dioksīniem atšķirīgie
PHB Baltijas jūras lašos.
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju pārtikas
patēriņu.
-Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz
augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas sējumos (01.2008. –
11.2015.)
-Graudaugu izturības izvērtējums pret
slimībām
Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, izvērtējot šķirņu saimnieciskās
īpašības ( 01.2008. - 12.2015.)
-Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un
ģenētisko parametru vērtēšana Landrases un
Jorkšīras šķirnes cūku populācijās (2013. –
2015.)
-Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības
noteču monitoringa programmas ietvaros
(01.2013.-03.2015.)
-Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības
ražošanā:
audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais
pamatojums Latvijas apstākļos (2013. –
2015.)
-Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA
L.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju
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Turpmākajos gados plānotie
pētījumi
-Sakarā ar pētījuma veicēju maiņu,
Cūku liemeņu klasificēšanas metožu
un liesās gaļas satura aprēķina
formulu
aktualizācija,
jaunas
klasificēšanas metodes un jaunas
formulas izstrāde Latvijā audzētu
cūku populācijai pētījums tiks
pagarināts līdz 2015.gadam
-Pētījums par furāna izplatību no
Latvijas
lauksaimniecības
produktiem
ražotos
pārtikas
produktos.
-Pētījums par PAO saturu no
Latvijas
lauksaimniecības
produktiem
ražotajos
pārtikas
produktos.
-Aramzemēs uzkrātā oglekļa un
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
izvērtējums
atkarībā
no
lauksaimniecības prakses izmaiņām
(2014.g.)
-Ilgtspējīgas
zemes
resursu
pārvaldības veicināšana, izveidojot
digitālu augšņu datubāzi (2014.2016.g.)
-Lauksaimniecības sektora SEG
emisiju aprēķinu metodoloģija un
datu analīze ar modelēšanas rīku
izstrādi, īstenojot klimata pārmaiņas
(2014.-2016.g.)

izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību (2013. – 2015.)
-„Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības,
postīguma un attīstības ciklu pētījumi
kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā
augu aizsardzībā” (2011-2014)
-„Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās
augu aizsardzības sistēmā
laukaugu kultūru sējumos un stādījumos,
sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu
izmantošanu” (2013-2014)
-„Ilgtspējīgas
bioloģiskās
dārzkopības
attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu
aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas
resursus un to bioloģisko daudzveidību”
(2011-2014).
-Zinātnisks pētījums „Vidi un ūdeņus
saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu
šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un
integrētas
augu aizsardzības sistēmas
izstrāde
dažādos
agroklimatiskajos
apstākļos’’
(2011-2014)
-Piena un gaļas konkurētspējīgas un efektīvas
ražošanas veicināšana (2013.-2015.)
-Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei (2013. – 2015.)
-Baltijas jūras lašu novērtējums rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007-2013.gadam
īstenošanai (EZF, 2012. – 2014.)
-No Latvijas lauksaimniecības produktiem
ražotās
pārtikas
pievienotās
vērtības
paaugstināšana
un pārtikas produktu
konkurētspējas veicināšana (ELFLA, 2012.
– 2014.)
-Piena un gaļas konkurētspējīgas un efektīvas
ražošanas veicināšana (2013.-2015.)

Detalizētāka informācija par pētījumiem
Pētījuma
nosaukums

Pētījuma mērķi un rezultāti

Finansējuma
avots,summu

Pētījuma
veicēji

Pieejamība

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.)

Mērķis:1. Izstrādāt divas jaunas formulas cūku
liemeņu klasificēšanas metodēm liesās gaļas
procentuālā satura noteikšanai, kā arī aktualizēt
formulas trim esošajām cūku liemeņu
klasificēšanas metodēm. 2. Sagatavot Protokolu
(I un II daļu) par cūku liemeņu klasificēšanas
metožu un formulu autorizēšanu Latvijā un
iesniegt to apstiprināšanai Eiropas Komisijā,
rezultātā saņemot Komisijas Lēmumu, ar kuru
atļauj piemērot attiecīgās klasifikācijas metodes.
Rezultāts (2013.g.):1. Sagatavota un
apstiprināta Eiropas Komisijā Protokola I daļa
par cūku liemeņu klasificēšanas metožu un
formulu autorizēšanu Latvijā. 2. Veikta cūku
liemeņu klasificēšana ar piecām mērinstrumentu
metodēm: - manuālā (ZP) ar lineālu;- manuālā
(ZP plus) ar elektronisko bīdmēru savienotu ar

Valsts
atbalsts
lauksaimniecībai
saskaņā ar Ministru
kabineta
2012.gada
14.februāra
noteikumiem Nr.112
„Noteikumi
par
valsts
atbalstu
lauksaimniecībai un
tā
piešķiršanas
kārtību”
(46.pielikums).
Līguma summa – 80
000 Ls. Paredzētais
finansējums
2013.gadam –

LLU
aģentūra
„Biotehnoloģijas
un
veterinārmedicīnas
zinātniskais
institūts „Sigra”.
No 2014.gada
BIOR.

Beidzoties
projektam, tas
tiks Ievietots
LLU pētījumu
datu bāzē.
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Trakumsērgas
laboratorijas spēju
nodrošināšana
ilgtspējīgai
slimības
profilaksei
un
uzraudzībai
reģionā (2013. –
2014.)
.Zilās
mēles
slimība
un
Šmalenbergas
slimība,
to
pārneses faktori un
ierobežošanas
iespēju
izpēte
Latvijas apstākļos
(2013. – 2015.)
Tehnoloģijas
izstrāde
svaigas
gaļas
derīguma
termiņa
palielināšanai
(2013. – 2015.)

Pētījums
par
akrilamīda
daudzumu
no
Latvijas
lauksaimniecības
produktiem
ražotajos
augu
izcelsmes
produktos.
Pētījums par transtaukskābju
daudzumu pārtikas
produktos.
Dioksīni, PHB un
no
dioksīniem
atšķirīgie
PHB
Baltijas jūras lašos.
Pētījums
par
Latvijas
iedzīvotāju
pārtikas patēriņu.
Minimālās augsnes
apstrādes ietekme
uz
augsnes
auglības
saglabāšanu,
kaitīgo organismu
attīstību
un
izplatību, ražu un
tās
kvalitāti
bezmaiņas sējumos
(01.2008.
–
11.2013.)

datorprogrammu;- Intrascope (Optical Probe); PG 200 (Pork Grader);- OptiGrade MCP.3.
Veikta cūku liemeņu secēšana, kā arī iegūto
rezultātu apkopošana un izvērtēšana.
Izstrādāt optimizētu un validētu trakum-sērgas
diagnostikas standartu rokasgrām-atu, veikt
biodrošības apstākļu tehnisko novērtēšanu un
uzlabojumu izstrādi trakumsērgas kom-pleksas
diagnostikas laboratorijai un veikt iespējamo
sikspārņu trakumsērgas epide-mioloģisko izpēti
Latvijā.

30 000 Ls; piešķirtais
- 21 000 Ls.
Subsīdijas
28 457 RUR (40 000
Ls)

BIOR

Pētījuma
rezultāti tiek
publicēti LLU
datubāzē
internetā

Izveidotas 8 – 10 reprezentatīvas miģeļu
monitoringa stacijas, miģeļu aktīvajā sezonā
vienu reizi nedēļā ievākti miģeļu kontrolparaugi
un tajos noteikts miģeļu daudzums, kā arī
pārbaudīts aitu katarālā drudža un Šmalenberga
vīrusa specifiskā ģenētiskā materiāla klātbūtne,
aprobētas aitu katarālā drudža un Šmalenbarga
vīrusa ģenētiskā materiāla izpētes metodes,
uzkrāti dati un aprakstītas abu slimību klīniskās
izpausmes un patoloģijas.
Mērķis: Izstrādāt tehnoloģijas svaigas gaļas
derīguma termiņa palielināšanai
Rezultāti: Laika posmā līdz 2013.gada
1.decembrim projekta ietvaros ir sagatavota
metodika gaļas mikrobioloģiskai testēšanai,
veikti četri tehnoloģiski atšķirīgi iegūtas briežu
gaļas ilgstošas uzglabāšanas eksperimenti,
piektais eksperiments, pielietojot jaunu gaļas
pirmapstrādes veidu, ir izstrādes stadijā.
Izanalizēti trīs Latvijas, vienas Polijas un vienas
Lietuvas briežu audzēšanas saimniecībās iegūtu
briežu liemeņu vakuumā iepakoti gaļas paraugi,
nosakot kopējo baktēriju skaitu, pienskābes
baktēriju skaitu, Enterobacteriaceae dzimtas
baktēriju skaitu, psihrotrofo (aukstumu mīlošo)
baktēriju skaitu un mikroskopisko sēņu un
raugu skaitu, kas raksturo gaļas mikrobioloģisko
kvalitāti, to uzglabājot līdz 40 dienām.
Akrilamīda satura izmaiņu izpēte rudzu maizes
ražošanas procesā un tā samazināšanas iespējas.

Subsīdijas
56 915 EUR
(120 000 Ls)

BIOR

Pētījuma
rezultāti tiek
publicēti
Latvijas
Lauksaimniecī
bas
universitātes
datubāzē
internetā

Valsts
subsīdijas
(LAD)
„Atbalsts
lauksaimniecībā
izmantojamiem
zinātnes projektiem.
Summa 30 000 latu

Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas
zinātniskais
institūts ‘Sigra”

Beidzoties
projektam, tas
tiks Ievietots
LLU pētījumu
datu bāzē.

atbalsta pasākuma
„Tehniskā palīdzība”
līdzekļi 12020,30
LVL

BIOR, LLU

ZM
lapā

mājas

Pētījuma ietvaros trans-taukskābju saturs taukos
noteikts 102 Latvijas izcelsmes pārtikas
produktos, ietverot 7 dažādas produktu grupas

atbalsta pasākuma
„Tehniskā palīdzība”
līdzekļi 10586,85
LVL

BIOR

ZM
lapā

mājas

Noteikt dioksīnu, PHB un no dioksīniem
atšķirīgo PHB saturu Baltijas jūras lašos.

atbalsta pasākuma
„Tehniskā palīdzība”
līdzekļi 45388,00
LVL
atbalsta pasākuma
„Tehniskā palīdzība”
līdzekļi
76447,58 LVL
Nacionālās subsīdijas
Ls 28 500

BIOR

ZM mājas
lapā

BIOR

ZM mājas
lapā

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa
paradumus
Turpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā
laukā, lai bezmaiņas (minimālas augu rotācijas)
sējumos noskaidrotu minimālās augsnes
apstrādes ietekmi uz augsnes fizikālo īpašību un
ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo
organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu
un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo
audzēšanas tehnoloģiju: 1) izvērtējot augu
augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas
periodā;
2) nosakot augsnes bioloģiskos, fizikālos un
agroķīmiskos rādītājus dažādos augsnes
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Minerālmēslu
maksimālo normu
noteikšana
kultūraugiem
(01.2008.
12.2013.)

Graudaugu
izturības
izvērtējums
pret
slimībām Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos,
izvērtējot šķirņu
saimnieciskās
īpašības(01.2008. 12.2015.)
Kultūraugu kaitīgo
organismu
izplatības,
postīguma
un
attīstības
ciklu
pētījumi kaitīguma
sliekšņu
izstrādāšanai
integrētajā
augu
aizsardzībā
(2011-2014)

Nezāļu izplatības
ierobežošana
integrētās
augu
aizsardzības
sistēmā
laukaugu kultūru
sējumos
un
stādījumos,
sekmējot vides un
resursu ilgtspējīgu
izmantošanu

slāņos;3) izvērtējot kaitīgo organismu (nezāles,
slimības, tajā skaitā vārpu fuzarioze un graudu
inficētība, kaitēkļi) attīstību, izplatību dinamikā
un ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas
produktu ražošanas izejvielu ieguvi;4) nosakot
iegūtās
ražas
lielumu
un
kvalitāti;5)
agroekonomiski izvērtējot jauno tehnoloģiju
priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot
priekšlikumus
par
šādu
tehnoloģiju
izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu
audzēšanā
Apkopot vairāku gadu lauka izmēģinājumu
rezultātus, kas veikti saskaņā ar vienotu
metodiku dažādās Latvijas vietās – valsts
Priekuļu LSI, valsts Stendes GSI, LLU MPS
Vecaucē, LLU MPS Pēterlaukos (atšķirīgos
augšņu un agroklimatiskos apstākļos), lai
noteiktu
minerālmēslojuma,
galvenokārt
slāpekļa, izmantošanas rādītājus, ja slāpekļa
mēslojuma normas ir dažādas.Pamatojoties uz
veiktajiem lauka izmēģinājumu rezultātiem,
augšņu un augu analīžu rādītājiem:1) noteikt
minerālmēslojuma izmantošanas koeficientus
(dažādam mēslojumam, pa gadiem, mainīgos
meteoroloģiskos
apstākļos);2)
izstrādāt
dažādiem reģioniem maksimāli pieļaujamas,
ekonomiski pamatotas un videi nekaitīgas
minerālmēslu (slāpekļa) normas;3) sagatavot
teorētisko pamatojumu maksimāli pieļaujamām
slāpekļa mēslojuma normām;4) sagatavot un
izdot rekomendācijas par normatīviem laukaugu
mēslošanai.
Pētījumu rezultātā izstrādātie mēslojuma
izmantošanas
koeficienti
būs
objektīvi
izmantojami ekonomiski pamatotu mēslošanas
plānu sastādīšanai zemnieku saimniecībām,
nepārkāpjot maksimāli pieļaujamo mēslojuma
daudzumu dažādos Latvijas reģionos
Izvērtēt ziemāju labības (kviešu, miežu, rudzu,
tritikāles) un vasarāju labības (kviešu, miežu,
auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām:
sniega pelējumu (tikai ziemājiem), sakņu puvi,
lapu un vārpu slimībām

Mērķis-Izstrādāt rekomendācijas integrētās
augu aizsardzības metožu ieviešanai labības,
rapša un dārzeņu audzēšanā.
Uzdevumi – 1) pārbaudīt dažādas fungicīdu
lietošanas
shēmas
labību
sējumos
rekomendāciju sagatavošanai integrētajā augu
aizsardzībā;2) pārbaudīt dažādas fungicīdu
lietošanas shēmas rapša sējumos, lai skaidrotu
fungicīdu lietošanas nepieciešamību integrētajā
augu aizsardzības sistēmā;3) turpināt pētījumus
par dārzeņu slimību diagnostiku dārzeņu
sējumos un sākt rekomendāciju sagatavošanu
fungicīdu
lietošanai
integrētajā
augu
aizsardzībā;4) veikt pētījumus par kaitēkļu
sastopamību un ierobežošanas iespējām rapša
sējumos.
Mērķis veikt ieteikumu izstrādi nezāļu
ierobežošanai atbilstoši IAA principiem
ekonomiski nozīmīgāko laukaugu kultūraugu
sējumos un stādījumos.
Uzdevumi – 1)Nezāļu populāciju sastāva,
dominējošo sugu, to izplatības līmeņa laukaugu
sējumos un stādījumos pētījumi, izplatību
ietekmējošo
kultūraugu
audzēšanas
agrotehnisko paņēmienu analīze.2) Īsmūža
viendīgļlapju nezāles – vējauzas (Avena fatua)
bioloģiskā un agronomiskā kaitīguma pētījumi
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Nacionālās subsīdijas
Ls 12 529

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Nacionālās subsīdijas
Ls 6 300

Latvijas
Augu
aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā
Līguma
summa ir Ls 150 000

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā
Līguma
summa ir Ls 126
999.18

Latvijas
Augu
aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

(2013-2014)

un analīze Latvijas apstākļos.3) Situācijas par
iespējamo nezāļu rezistenci pret herbicīdiem
(noteiktām darbīgajām vielām) novērtēšana.

Ilgtspējīgas
bioloģiskās
dārzkopības
attīstība,
izmantojot
vidi
saudzējošas augu
aizsardzības
tehnoloģijas,
saglabājot dabas
resursus un to
bioloģisko
daudzveidību
(2011-2014).

Mērķis - sekmēta ilgstpējīgas bioloģiskās
dārzkopības, t.sk. ogu ražošanas attīstība.
Uzdevumi 1)Specifisku no savvaļas augiem un
saimniekaugiem iegūtu vielu-atraktantu un
repelentu izpēte ogulāju stādījumu pasargāšanai
no kaitēkļu bojājumiem, tādejādi saglabājot
agrovides bioloģisko daudzveidību.2)Kaitēkļu
sugu specifisku feromonu un feromonu
kombināciju kā atraktantu izpēte ogulāju
stādījumu pasargāšanai no kaitēkļu bojājumiem,
regulējot kaitēkļu populāciju apjomu, vienlaikus
izvairoties no vides piesārņošanas ar ķīmiski
aktīvām vielām.3)Dažādu ķeramslazdu modeļuferomonu kombināciju izpēte efektīvai un
ekonomiski
izdevīgai
ogulāju
kaitēkļu
populāciju kontrolei, rezultātā paaugstinot
ražotās ogu produkcijas kvalitāti videi
draudzīgos
ilgstpējīgos
bioloģiskās
lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos.
Mērķis - nodrošināta agrovidi saudzējošu un
lauku ainavu veidojošu tehnoloģiju ieviešana
Latvijas augļu un ogu dārzos
Uzdevumi
1.Turpināt
pret
kaitīgiem
organismiem izturīgu augļu koku šķirņu
izdalīšanu, izvērtējot to saderību ar dažāda
auguma
potcelmiem,
piemērotību
vidi
saudzējošām audzēšanas tehnoloģijām,
lai
samazinātu apkārtējās vides un ūdeņu
piesārņošanu, paaugstinātu augsnes auglību, kā
arī izvērtējot dažādas vainaga formas un
stādīšanas attālumus, kas radītu apstākļus
racionālākai augu aizsardzības līdzekļu
izmantošanai un samazinātu to nokļūšanu gaisā
vai dārziem blakus esošās platībās, tādā veidā
veicinot
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanu.2.
Turpināt
pret
kaitīgiem
organismiem izturīgu ogulāju šķirņu izdalīšanu,
izvērtējot to piemērotību audzēšanai ar vidi
saudzējošām ražošanas metodēm, ar mitruma
režīmiem un mēslošanu, kas ļautu paaugstināt
augsnes
auglību
un
samazināt
vides
piesārņošanu.3. Turpināt kaitīgo un derīgo
organismu inventarizāciju Latvijas augļu un ogu
dārzos, to attīstības izpēti, kā arī kontroles
metožu izstrādi, lai radītu informatīvo bāzi
efektīvai, vidi saudzējošai augu aizsardzības
pasākumu pielietošanai. Turpināt bioloģisko
augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudi
kaitīgo organismu apkarošanai.
1)Veidot datu bāzi un skaidrot selekcionējamo
pazīmju mainību ietekmējošos faktorus
Jorkšīras šķirnes cūku populācijā .2) Noteikt
selekcionējamo pazīmju iedzimstību Jorkšīras
šķirnes cūku populācijā.3)Noskaidrot
selekcionējamo pazīmju fenotipisko un
ģenētisko korelāciju analizētajā populācijā.4)
Apkopot iegūtos datus, tos publicējot un
prezentējot.

Vidi un ūdeņus
saudzējošai
audzēšanai
piemērotu
augļaugu
šķirņu
sortimenta,
audzēšanas
tehnoloģiju
un
integrētas
augu aizsardzības
sistēmas izstrāde
dažādos
agroklimatiskajos
apstākļos
(2011-2014)

Selekcionējamo
pazīmju
fenotipisko
un
ģenētisko
parametru
vērtēšana
Landrases
un
Jorkšīras šķirnes
cūku populācijās
(2013. – 2015.)
Virszemes ūdeņu
un
gruntsūdeņu
kvalitātes
pārraudzība īpaši
jutīgajās teritorijās
un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču
monitoringa
programmas

Mērķis: Novērtēt LAP Agrovides pasākumu, kā
arī lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz
ūdens objektiem, pamatojoties uz ūdens
kvalitātes rādītājiem, kas iegūti, veicot
sistemātiskus mērījumus par lauksaimnieciskās
darbības radītā izkliedētā un punktveida
piesārņojuma raksturu un apjomu.
Rezultāti: Gada un gala pārskats satur šādu
informāciju:slāpekļa un fosfora savienojumu
(N/NO3, Nkop, N/NH4, Pkop, P/PO4)
koncentrācijas mēnešu griezumā visām ūdens
paraugu ņemšanas vietām monitoringa stacijās
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Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā
Līguma
summa ir
Ls 16 740

Latvijas
Augu
aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā
Līguma
summa ir
Ls 430 000

Latvijas
Valsts
augļkopības
institūts

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Nacionālās subsīdijas
Ls 9 960

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte
Lauksaimniecības
fakultāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā Līguma
summa:
(2013.-2014)
93 203 EUR (65 503
LVL)

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

ietvaros (01.2013.03.2015.)

Pākšaugi
–
alternatīva
sojas
izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības
ražošanā:
audzēšanas
agrotehniskais un
ekonomiskais
pamatojums
Latvijas apstākļos
(2013. – 2015.)

Oglekļa dioksīda
(CO2) piesaistes
un siltumnīcefekta
gāzu
(SEG)
emisiju un zemes
lietojuma
veida
ietekmes
novērtējums
intensīvi
un
ekstensīvi
kultivētās
aramzemēs,
daudzgadīgos
zālājos
un
bioloģiski vērtīgos
zālājos (2013. )
Industriālo kaņepju
(CANNABIS
SATIVA
L.)
audzēšanas
un
novākšanas
tehnoloģiju
izstrāde
produkcijas
ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību
(2013. – 2015.)

un posteņos; slāpekļa un fosfora savienojumu
koncentrāciju izmaiņas un to analīze ilggadīgā
griezumā; izkliedētā (difūzā) piesārņojuma
(slāpekļa un fosfora) noplūdes un aizture
hidrogrāfiskajā tīklā par iepriekšējā gada
periodu; izkliedētā (difūzā) piesārņojuma
noplūdes ilggadīgie trendi un to
analīze;lauksaimniecības izsauktā piesārņojuma
izmaiņu cēloņi un sakarības.
1. Veikt lauka izmēģinājumus, lai atlasītu
vietējiem
apstākļiem
vairāk piemērotās
pākšaugu sugas/šķirnes pēc iespējas lielāku
proteīnražu ieguvei saimniecībās.
2. Iekārtot lauka izmēģinājumus, lai noskaidrotu
pākšaugu (zirņu, lauka pupu, lupīnas u.c.) un
(vai) to labības mistru audzēšanas īpatnības
Kurzemes un Vidzemes reģionā.
3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu
proteīnražai
no
Latvijā
audzētajiem
pākšaugiem, salīdzinājumā ar importēto/Latvijā
audzēto soju.4. Analizēt un izvērtēt dažādu
proteīnaugu šķirņu barības vērtību, ķīmisko
sastāvu,
proteīna
sagremojamību,
UIP,
aminoskābju nodrošinājumu un iekļaušanu
pilnvērtīgās barības maisījumos. Piemērotības
izvērtēšana iekļaušanai atgremotājdzīvnieku un
cūku barības devās.
5. In vivo testi dzīvnieku barības devu
optimizēšanai.
Proteīnaugu
piemērotības
noteikšana to iekļaušanai barības devās
(atkarīga no sēklu aminoskābju sastāva,
sagremojamības, apēdamības un garšas).
Optimizētu barības devu sagatavošana dažādām
dzīvnieku
grupām.6.
Izvērtēt
dažādu
proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu
(piena, gaļas) kvalitātes rādītājiem un nozīmi
pārtikas produktu patērētājiem.7. Sagatavot
ieteikumus un informēt lauksaimniekus par
agrotehniski un ekonomiski pamatotām
pākšaugu audzēšanas un izmantošanas iespējām
Latvijas saimniecībās
1. Veikt intensīvi un ekstensīvi kultivētu
aramzemju un daudzgadīgo zālāju platību
uzskaiti, izmantojot dažādus lauksaimniecības
zemju reģistrus, kā arī sagatavot oglekļa
dioksīda tiešo un netiešo emisiju aprakstus šajās
platībās.
2. Salīdzināt CO2 piesaisti augsnē bioloģiski
vērtīgo zālāju teritorijās un daudzgadīgajos
zālājos ar lielāku saimnieciskās darbības
intensitāti

1. Izpētīt jaunāko industriālo kaņepju šķirņu
piemērotību šķiedras un bioenerģijas ražošanai
Latvijas atšķirīgos augsnes un agroklimatiskajos
apstākļos. 2. Noteikt mēslojuma (īpaši slāpekļa)
normas ekosistēmā "augsne–vide–augs" videi
draudzīgos audzēšanas apstākļos.3. Noteikt
kaņepju fizikālo un ķīmisko īpašību pārmaiņas,
izmantojot dažādus audzēšanas (augsnes un
šķirņu izvēle, izsējas normas, sējas laiki,
mēslošana) paņēmienus un apstākļus.4. Attīstīt
kaņepju biomasas novākšanas tehnoloģijas un
ražas pēcnovākšanas apstrādes tehnoloģiskos
paņēmienus Latvijas reģionu saimniecībās ar
dažādu kaņepju ražošanas apjomu.5. Pilnveidot
kaņepju novākšanas tehniku, veikt esošās
lopbarības un graudu novākšanas tehnikas
pielāgošanu ražas savākšanai.6. Pilnveidot
stiebru masas tilināšanas tehnoloģiskos
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Nacionālās subsīdijas
Ls 35 640

Valsts
Stendes
graudaugu
selekcijas institūts

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Nacionālās subsīdijas
Ls 14 000

Latvijas
Valsts
mežzinātnes
institūts "Silava"

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Nacionālās subsīdijas
Ls 45 000

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu
.lv/petijumudatu-baze

Piena un gaļas
konkurētspējīgas
un
efektīvas
ražošanas
veicināšana
(2013.-2015.)

Latvijas
meža
resursu
ilgtspējīgas,
ekonomiski
pamatotas
izmantošanas un
prognozēšanas
modeļu
izstrāde
(2008.-2013.)
Latvijas
zivju
pārstrādes nozares
konkurētspējas
rādītāju salīdzinošā
analīze (05.2012.11.2013.)

Baltijas jūras lašu
novērtējums
rīcības
programmas
Eiropas
Zivsaimniecības
fonda
atbalsta

paņēmienus.7. Izpētīt slimību un kaitēkļu
izplatību un ietekmi uz kaņepju produktivitāti.8.
Noteikt
iespējamas
psihotropo
vielu
(tetrahidrokanabinola – THC) pārmaiņas
atkarībā
no
izmantotās
šķirnes
un
agrotehnoloģijas.9. Izvērtēt kaņepju audzēšanas
un pārstrādes riskus noteiktas produkcijas veida
ieguvē.10.
Izstrādāt
priekšlikumus
un
ieteikumus kaņepju audzēšanas saimniecībām
un lauksaimniecības uzņēmumiem
Projekta „Piena un gaļas konkurētspējīga un
efektīva ražošana” ietvaros tiek veikti trīs
savstarpēji saistīti zinātniskie pētījumi:pētījums
- Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un
daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais
pamatojums. Pētījuma galvenais mērķis: izzināt
stiebrzāļu un tauriņziežu jaunāko šķirņu
piemērotību pļavu un ganību zelmeņu
veidošanai, lai uzlabotu to audzēšanas, zāles
lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un
daudzfunkcionālu
izmantošanu.
Pētījuma
apakšmērķis: izstrādāt ieteikumus, lai varētu
apkopot un interpretēt saskaņotus datus par
augstproduktīvu
zālāju
ierīkošanu
un
izmantošanu dažādām dzīvnieku sugām, to
ekonomisko un sociālo ietekmi Latvijā.pētījums
- Infekcijas slimības, to ietekme uz ganāmpulka
veselību un ražošanas izmaksām.Pētījuma
mērķis: novērtēt dažādos labturības un
biodrošības apstākļos slimību ietekmi uz
ganāmpulku veselību, produktivitāti un
ražošanas ekonomiskajiem rādītājiem piena
ražošanas un liellopu gaļas ražošanas
saimniecībās;izstrādāt ieteikumus par finansiāli
izdevīgu
ārstniecības,
diagnostikas
un
profilakses pasākumu pielietošanu augsti
produktīvu ganāmpulku veselības un labturības
uzturēšanai;sagatavot informāciju par infekcijas
un invāzijas slimību ietekmi uz dzīvnieku
veselību un ekonomiski efektīvām ganāmpulka
atveseļošanas iespējām.
pētījums - Efektīvas saimniekošanas modeļu
izstrāde.
Pētījuma
mērķis:
noteikt
konkurētspējīgākus, ekonomiski efektīvākus un
ilgtspējīgus standarta saimniekošanas modeļus
govju piena un liellopu gaļas ražošanas sektoros
Latvijā;izstrādāt konkrētus ieteikumus govju
piena un liellopu gaļas ražojošā sektora
attīstības veicināšanai Latvijā.
Izstrādāt lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu
Latvijas meža resursu ekonomiski pamatotas
izmantošanas plānošanai stratēģiskā līmenī.

Eiropas
lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai,
kopējā Līguma
summa Ls 332 000

LLU

http://www.llu
.lv un
http://www.z
m.gov.lv

Meža attīstības fonds,
40 000 LVL

LVMI „Silava”,
sadarbībā ar LLU
Meža fakultāti

ZM mājas
lapā, sadaļā
meža attīstības
fonds

Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētspējas
novērtēšana, kā arī galveno faktoru zivju
pārstrādes nozares konkurētspējai Latvijas tirgū
un atsevišķos ārējos tirgos noteikšana,
konkurētspējas rādītāju salīdzinošas analīzes
veikšana un konkrētu ieteikumu Latvijas zivju
pārstrādes nozares konkurētspējas palielināšanai
izstrādāšana.

Eiropas
zivsaimniecības
fonds
LVL 103315

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

Latvijā ražoto pārtikas produktu, tai skaitā zivju
pārstrādes produktu, konkurētspēju vietējos un
ārējos tirgos veicināšana, kā arī atbalsta
pasākumu un to saņemšanas nosacījumu
pārtikas nozares pievienotās vērtības
paaugstināšanai efektīvākā plānošana.

Eiropas
zivsaimniecības
fonds
LVL 37 890

BIOR

Informācija ir
pieejama
Zemkopības
ministrijas un
Latvijas
Lauksaimniecī
bas
universitātes
mājas lapā
Informācija ir
pieejama
Zemkopības
ministrijas un
BIOR mājas
lapā
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ieviešanai Latvijā
2007-2013.gadam
īstenošanai (EZF,
2012. – 2014.)
Latvijas pārtikas
nozares
konkurētspējas
rādītāju salīdzinošā
analīze (05.2012.11.2013.)

Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas pārtikas
rūpniecības konkurētspēju sektoru līmenī, kā arī
noteikt galvenos faktorus pārtikas nozares
konkurētspējai Latvijas tirgū un atsevišķos
ārējos tirgos, veikt konkurētspējas rādītāju
salīdzinošo analīzi un izstrādāt konkrētus
ieteikumus
Latvijas
pārtikas
nozares
konkurētspējas
palielināšanai.Rezultāti:
izanalizēta
Latvijas
pārtikas
nozares
konkurētspēja 5 valstu salīdzinājumā, sagatavoti
priekšlikumi konkurētspējas celšanai pa
produktu grupām. Secinājums: Latvijas pārtikas
nozares konkurētspēja ir salīdzinoši vāja un tā
iemesls ir vāji Latvijas ražotāju panākumi ārējos
tirgos.
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ELFLA, Ls 93 557

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

ZM
mājas
lapā ievietota
pētījuma
atskaite

