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Priekšvārds
2014. – zemkopības nozarē nozīmīgiem lēmumiem un notikumiem bagāts gads
2014. gads bija bagāts nozīmīgiem lēmumiem un notikumiem, kas Latvijas
lauksaimniecību un zivsaimniecību ietekmēs vairākus gadus nākotnē. 2014. gadā
Latvijas lauksaimnieki demonstrēja, ka, neraugoties vairāk vai mazāk parejošām
grūtībām, spēj nepieciešamības gadījumā dažādot ražošanu un atrast jaunus tirgus.
Būtisks ieguldījums Latvijas lauksaimniecības attīstībai bija Lauku attīstības
programmas (LAP) 2014.-2020. gadam izstrādes noslēgšana un 2014. gada nogales
vienošanās ar Eiropas Komisiju (EK) par mūsu lauksaimniekiem būtiskiem atbalsta
pasākumiem. Laikā no 2014. līdz 2020. gadam LAP pasākumu īstenošanai Latvijai ir
pieejams publiskais finansējums 1,531 miljarda eiro apmērā, kas ir par 11% vairāk
nekā iepriekšējā – 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. LAP galvenie mērķi ir
ieguldījumi un investīcijas, kas virzītas tā, lai palielinātu ekonomiski aktīvo un uz
tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu novirzot lauku saimniecību konkurētspējas
palielināšanai, kā arī veicinot kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā.
Jaunajā LAP liels uzsvars likts uz pasākumiem, kas saistīti ar ekonomiskās
izaugsmes, vides un klimata mērķiem, piemēram, investīcijām, atbalstu bioloģiskajai
lauksaimniecībai, agrovides pasākumiem, zināšanu veicināšanai un teritorijām ar
dabas ierobežojumiem. 2014. gada nogalē apstiprināta Latvijas Rīcības programma
zivsaimniecības attīstībai (ZRP) 2014.-2020. gadam. Latvija bija pirmā ES valsts,
kuras ZRP tika apstiprināta EK. Dažādiem zvejniecības, akvakultūras, zivju apstrādes,
kā arī atsevišķiem šo jomu pārvaldības pasākumiem paredzēti 183,6 miljoni eiro, kas
ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. RZP 2014.-2020. gadam
nozīmīgākās investīcijas tiks novirzītas zivsaimniecības nozares attīstībai, lai
paplašinātu zivju produkcijas eksporta tirgus, palielinātu akvakultūras darbības
efektivitāti un saražotās produkcijas apjomus, un, neskatoties uz dabiski pieejamo
zivju resursu samazināšanos, nodrošinātu zvejniecības konkurētspēju, kā arī attīstītu
zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas.
Tāpat plānota sadarbības aktivizēšana starp pētniecības institūcijām un
uzņēmējiem, lai attīstītu jaunas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus, un kopumā
procesus balstītu zinātnes atziņās.
Būtisks saimniecisko aktivitāti laukos veicinošs faktors arī turpmāk būs tiešie
maksājumi – tiešajos maksājumos lauksaimnieki 2014.-2020. gadā saņems 1,6
miljardus eiro, kas ir par 120% vairāk nekā iepriekšējā 2007.-2013. gada periodā.
Tiešmaksājumi tiks novirzīti vienotajam platībmaksājumam, jauno lauksaimnieku
atbalstam, mazo lauksaimnieku atbalstam, ar ražošanu saistītajam atbalstam atsevišķu
nozaru lauksaimniecības saglabāšanai un zaļināšanas maksājumiem.
Stabilu attīstību ir turpinājusi meža nozare, 2014. gadā palielinot nozares
produkcijas eksporta vērtību par 7,5%, un pirmo reizi eksportā pārsniedzot 2 miljardu
eiro robežu.
2014. gada augusta sākumā Krievija pieņēma lēmumu par daudzu
lauksaimniecības un pārtikas preču importa aizliegumu no ES dalībvalstīm, tostarp arī
Latvijas. Vissmagāk šīs sankcijas skāra Latvijas piena ražotājus, tāpēc Zemkopības
ministrija panāca, ka Latvijas piensaimnieki no valsts un ES saņēma vairāk nekā 22
miljonus eiro krīzes situācijas pārvarēšanai. Lai mazinātu Krievijas embargo radīto
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ietekmi uz piena nozari, 2014. gadā bija pieejams privātās uzglabāšanas atbalsts piena
produktiem. 2014. gada otrajā pusē EK nāca klajā arī ar pagaidu ārkārtas atbalsta
pasākumiem augļu un dārzeņu ražošanas nozarēm.
Pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi attiecās uz produkcijas izņemšanu no
tirgus, ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām. Latvijas
ražotājiem izmaksātā atbalsta summa sasniedza 148 tūkstošus eiro.
Neraugoties uz Krievijas embargo negatīvajām sekām, daudzi Latvijas
pārtikas ražotāji vēl aktīvāk sāka meklēt jaunus saražotās produkcijas noieta tirgus,
kas ilgtermiņā varētu dot labus rezultātus. 2014. gadā Zemkopības ministrija aktīvi
gatavojās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gada 1. pusgadā, jo mēs bijām
izvirzījuši ļoti būtiskas prioritātes gan visas ES, gan Latvijas kontekstā: ES
lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošanu, ES dalībvalstu pieredzē
balstītu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī
bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma un Kopējās lauksaimniecības politikas
vienkāršošanu.
Ciešā sadarbībā ar Latvijas pārtikas ražotājiem un lauksaimnieku
organizācijām 2014. gadā gatavojāmies vēl kādam mūsu valstij starptautiski
nozīmīgam notikumam – Latvijas kā partnervalsts dalībai Starptautiskajā pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” Berlīnē, kas notika 2015. gada
janvārī. Dalībā Berlīnes “Zaļajā nedēļā” partnervalsts statusā bija svarīga Latvijai
tāpēc, ka šajās dienās izstādē tika pievērsta īpaša uzmanība un tā bija laba iespēja
turpināt iepazīstināt pasauli ar Latvijā ražoto pārtikas produkciju un atpūtas iespējām
Latvijas laukos.

Jānis Dūklavs,
zemkopības ministrs
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1.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS
RAKSTUROJUMS
1.1. Juridiskais statuss
Zemkopības ministrija (ZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. 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 ZM
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 2014. 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.
1.2. 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
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aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite,
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarbu jomā;
○ tirgus kopējās organizācijas jomā;
īsteno šādus pasākumus zivsaimniecības nozarē:
○ izstrādā valsts politiku zivsaimniecības nozares attīstības un zivju
resursu pārvaldības jomā;
○ pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu
zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;
○ organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un
Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu ES dalībvalstu
ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos;
izstrādā valsts politiku meža nozarē:
○ 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.

1.3.Darbības virzieni un
(apakšprogrammas)

to

mērķi,

īstenotās

budžeta

programmas

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:
Tabula nr.1
Darbības virziens
Darbības virziena
Budžeta programma/
mērķis
apakšprogramma
Pārtikas un
dzīvnieku barības

Nodrošināt augstu pārtikas
drošības un kvalitātes, kā arī
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20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte,
dzīvnieku veselība”:

nekaitīgums,
pārtikas higiēna un
kvalitāte, dzīvnieku
veselība, labturība
un aizsardzība

Nozaru
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

dzīvnieku veselības līmeni.

Veicināt ilgtermiņā
konkurētspējīgas (ekonomiski
efektīvas un uz tirgu
orientētas) uzņēmējdarbības
attīstību laukos, ievērojot
reģionāli līdzsvarotas attīstības
principus.
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○ 20.01.00 „Pārtikas drošība un
veterinārmedicīnas
valsts
uzraudzība un kontrole”;
○ 20.02.00 „Pārtikas aprite un
veterinārmedicīnas
valsts
uzraudzības
laboratoriskie
izmeklējumi”.
21.00.00
“Valsts
atbalsts
lauksaimniecības un lauku attīstībai,
sabiedriskā finansējuma administrēšana
un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”:
○ 21.01.00 “Valsts atbalsts
lauksaimniecības
un
lauku
attīstībai”;
○
21.02.00
“Sabiedriskā
finansējuma administrēšana un
valsts
uzraudzība
lauksaimniecībā”;
○ 21.07.00 “Lauksaimniecības
risku fonds”;
○ 21.09.00 “Kredītprocentu
likmju pieauguma kompensācija
„Valsts akciju sabiedrībai „Lauku
attīstības fonds””;
62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana”:
○ 62.06.00 „Izdevumi Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
(ERAF) projektu un pasākumu
īstenošanai (2007-2013)”;
64.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošana”:
○ 64.08.00 „Izdevumi Eiropas
Lauksaimniecības
garantiju
fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošanai (20142020);
65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu
un pasākumu īstenošana”:
○65.02.00 „Atmaksas valsts
pamatbudžetā
par
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu
(2007–2013)”;
○65.05.00 „Tehniskā palīdzība
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku
attīstībai
(ELFLA)
apgūšanai (2007–2013)”;
○ 65.06.00 „Maksājumu iestādes
izdevumi
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007–
2013)”;
○ 65.07.00 „Citu institūciju
izdevumi
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (20072013);
○ 65.08.00 „Maksājumu iestādes
izdevumi
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (20142020);
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
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”;
○ 70.07.00 „Latvijas pārstāvja
ceļa izdevumu kompensācija,
dodoties uz Eiropas Savienības
Padomes
darba
grupu
sanāksmēm
un
Padomes
sanāksmēm”;
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
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Cilvēkresursu
attīstības
veicināšana laukiem

Dabas resursu
ilgtspējības
saglabāšana

Nozaru pārvaldība

Veicināt lauku iedzīvotāju
spēju, prasmju un zināšanu
attīstību, lai radītu plašākas
iespējas ienākumu gūšanai un
nodarbinātībai laukos.

Nodrošināt dabas resursu
apsaimniekošanas ilgtspējību.

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

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”.
96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības
Padomē
nodrošināšana
2015.gadā”;
97.00.00 “Nozaru vadība un politikas
plānošana”.

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Informācija par ZM 2014.g. galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem
sniegta ministrijas darbības stratēģijas piecu darbības virzienos ietvaros:
I. Darbības virziens „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas
higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība”.
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija izvērtēja Latvijas iesniegto pieteikumu
un dokumentus govju sūkļveida encefalopātijas (turpmāk – GSE) riska statusa
novērtēšanai un pieņēma lēmumu, ka Latvija atbilst „Nenozīmīga GSE riska
statusam”. 2014.gada maijā PDVO 82.ģenerālās sesijas laikā Latvijai tika piešķirts
„Nenozīmīga GSE riska statuss”.
2014.gadā turpināts darbs pie dzīvnieku veselības datu bāzes izveidošanas, lai
nodrošinātu novietņu statusa un dzīvnieku veselības statusa reģistrēšanu, kā arī valsts
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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.
Turpināts darbs pie jaunā Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
par dzīvnieku veselību (piedalīšanās 7 Padomes F.21b darba grupas sanāksmēs).
Latvijas Prezidentūras Padomē veiksmīga un efektīva darba nodrošināšanai sagatavots
mandāts Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzīvnieku
veselību. Tas nosaka vienotu un skaidru likumisko ietvaru dzīvnieku infekcijas
slimību, arī zoonožu, uzraudzībai un kontrolei. Latvijā noorganizēts seminārs –
diskusija par regulas priekšlikumā ietvertajiem veterināro zāļu aprites jautājumiem, ko
vadīja EK pārstāvis un piedalījās LV, LT un EE kompetento iestāžu pārstāvji un
sociālie partneri. Regulas priekšlikums nodrošina svarīgu infekcijas slimību
prioritizāciju un kategorizāciju, kā arī nosaka kompetentās iestādes, operatoru,
veterinārārstu, dzīvnieku turētāju un citu dzīvnieku veselības sektorā iesaistīto
personu lomu un atbildību.
Nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, finansējuma piesaiste un sadarbības starp
resoriem ĀCM apkarošanas un izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšanai.
Lai ierobežotu pieaugošo apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai, ko rada
mikrobu rezistences attīstība pret veterinārmedicīnā lietojamajām antibiotikām,
sagatavots Nacionālā rīcības plāna projekts par antimikrobiālās rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā, kā arī uzsākts zoonožu un indikatorbaktēriju
rezistences monitorings atbilstoši EK 2013.gada 12.novembra Īstenošanas lēmumam
2013/652/ES par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un komensālo
baktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem.
Veicinot kvalitatīvu, drošu un efektīvu veterināro zāļu apriti, uzsākts pilnveidot
nacionālo normatīvo aktu prasības veterināro zāļu jomā.
Lai vecinātu bišu veselības izpēti, turpināta EK līdzfinansētā 2013./2014.gada bišu
veselības uzraudzības programma, kurā tika veikti bišu saimju klīniskā novērtēšana,
paraugu noņemšana un to laboratoriskā izmeklēšana.
Lai pilnveidotu un uzlabotu sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā un
nodrošinātu efektīvāku dzīvnieku labturības un aizsardzības kontroli valstī, ir
pieņemti MK 14.10.2014. noteikumi Nr.622 „Dzīvnieku aizsardzības un labturības
konsultatīvās padomes nolikums” un izveidota dzīvnieku aizsardzības un labturības
konsultatīvā padome – konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un sniedz
ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un
labturības jomā.
Nodrošināta zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas
izveide, kas ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir aizstāt, samazināt un pilnveidot
zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku izmantošanu izmēģinājuma projektos,
kā arī sekmēt dzīvnieku turēšanas un kopšanas nosacījumu pilnveidi.
Nodrošināta dalība Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par
ārstnieciskās barības ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu un ar ko atceļ padomes
Direktīvu 90/167/EEK izstrādē. Notikušas divas EP veterināro ekspertu darba grupas
sanāksmes (F.17b), kurās norisinājās diskusijas par Ārstnieciskās dzīvnieku barības
regulas pantu redakciju, kā arī organizētas sanāksmes ar dzīvnieku barības ekspertiem
Latvijas viedokļa sagatavošanai.
Lai veicinātu kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu
un sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti, kā arī attīstītu
pārtikas kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, tika pieņemti MK 12.08.2014.
10

noteikumi Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”” (izstrādātas prasības jaunām produktu grupām –
dzeramajam un avota ūdenim, minerālūdenim, sulu dzērieniem, konditorejas
izstrādājumiem). Noslēgts sadarbības līgums ar Pārtikas uzņēmumu federāciju par
prečzīmes „Kvalitatīvs produkts” izmantošanu un atpazīstamības veicināšanu.
Prasības pēc produktu atbilstības kvalitātes shēmu nosacījumiem ir iekļautas MK
noteikumos par „zaļajiem iepirkumiem” un investīciju atbalstu pārtikas uzņēmumiem.
Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) 2014.gada beigās produkti aptver plašu
labi atpazīstamu pārtikas produktu klāstu, to skaits sasniedz 194, tostarp 165 produkti
marķēti ar norādi Zaļā karotīte un 29 produkti ar norādi Bordo karotīte.
2014.gadā NPKS ietvaros ir realizēti 10922 t piens un piena produkti, 38087 gab.
olas, 34 t medus, 236 t augļi un ogas, 4142 t dārzeņi un kartupeļi,1401 t maizes un
miltu izstrādājumi.
Kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanas, pirmapstrādes, apstrādes un
pārstrādes veicināšanai, nodrošinot produktu nonākšanu mazumtirdzniecībā, 2014.
gadā tika piešķirts valsts atbalsts 352 nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
dalībniekiem kopsummā 114 795 eiro.
Lai veicinātu NPKS attīstību, LPUF realizē shēmas popularizēšanas pasākumus
medijos – televīzijā, presē un sociālajos tīklos, piemēram, twitter kontam ir reģistrēti
988 sekotāji.
ZM sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi ieteikumus pārtikas
produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu veicējiem, kuros noteikts, ka prioritāte
tiek dota NPKS un bioloģiskās lauksaimniecības produktiem.
Latvijā veiksmīgi darbojas arī bioloģiskās lauksaimniecības shēma. 2014. gadā ar
bioloģisko lauksaimniecību nodarbojās 3475 saimniecības un bija sertificēti 208
tūkst. ha, kas ir par 3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. No tiem 180 tūkst. ha bija
sertificēti kā bioloģiskās lauksaimniecības platības, vairāk nekā 10 tūkst. ha bija
pārejas periodā un 14 tūkst. ha uzsākts pārejas periods.
Attīstās pārstrāde un bioloģisko produktu tirgus. Latvijā ir 63 uzņēmēji, kuri
pārstrādā bioloģiskos produktus.
Lai veicinātu bioloģisko produktu nonākšanu mazumtirdzniecībā, 2014.gadā
darbojās valsts subsīdiju programma „Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības
shēmai”, kuru izmantoja 1057 shēmas dalībnieki, kopsummā 423 506 eiro.
Bioloģiskie produkti ir iekļauti publiskajā iepirkumā, kurā izmanto vides kritērijus tā sauktajā „zaļajā iepirkumā”, kā arī programmā „Skolas auglis”.
Tika izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”, precizējot prasības bioloģisko sabiedrisko
ēdināšanas uzņēmumu sertifikācijai, definējot industrializētas lauksaimniecības
izcelsmes mēslošanas līdzekļus, kā arī paredzot pasākumus, kas veicami neatbilstību
un pārkāpumu gadījumos.
Turpinājās darbs pie Latvijas produktu nosaukumu ierakstīšanas ES aizsargātajos
reģistros. Tika nosūtīts biedrības „Siera klubs” sagatavotais pieteikums EK par
produkta „Jāņu siers” reģistrāciju ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Jāņu
siera pagatavošanas veids, receptūra, izskats, krāsa un garša nosaka tā tradicionālo
raksturu.
2014.gadā uzņēmēji ir saražojuši 1,32 t sklandraušus un 27,03 t Salinātu rudzu
rupjmaizi – produktus, kas ir iekļauti Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā.
Turpinās reģistrācijas pieteikumu saskaņošana ar EK lai produktu „Latvijas lielie
pelēkie zirņi” ierakstītu Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reģistrā un produktu
„Carnikavas nēģi” iekļautu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
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Saeima 2014.gada 25.septembrī pieņēma likumu „Grozījumi Ģenētiski modificēto
organismu aprites likumā”., lai nodrošinātu neatkarīgu, pamatotu un objektīvu ĢMO
aprites riska novērtēšanas sistēmu, Likums 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.
VAAD arī izveidos ĢMO monitoringa sistēmu un veiks ĢM kultūraugu audzētāju
apsekošanu, apsekojot arī tos kultūraugu audzētājus, kuri nav reģistrēti ĢM
kultūraugu audzētāju reģistrā. Likums 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.
Lai nodrošinātu svaigpiena kvalitātes uzraudzību un samazinātu administratīvo
slogu piena pircējiem, ir pilnveidota Lauksaimniecības datu centra svaigpiena
kvalitātes datubāze, kura no 2014.gada 1.jūnija nodrošina neatkarīgu svaigpiena
vidējo ģeometrisko rādītāju aprēķināšanu.
Lai samazinātu administratīvo slogu pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem,
sagatavots grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā, nosakot jaunu pilnvarojumu
MK izdot noteikumus un noteikt to pārtikas apritē strādājošo personu loku, kuriem
var piemērot atkāpes formālai pārtikas nozares izglītībai un obligāto minimālo
higiēnas prasību apgūšanai. Pilnvarojums izdot MK noteikumus grozīts ar
23.10.2014. likumu „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”.
Izstrādāts normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu, ka finansiālās sankcijas, kuras
piemēro par tīšiem normatīvo aktu pārkāpumiem pārtikas aprites jomā, būtu
ievērojami lielākas nekā ekonomiskais ieguvums no krāpšanas gadījumiem. Pieņemti
atbilstoši grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par sodu
palielināšanu marķēšanas prasību pārkāpumu gadījumos.
Lai samazinātu administratīvo slogu pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, ir
uzsākts sagatavot grozījumus normatīvajos aktos par uztura bagātinātājiem, diētisko
pārtiku, mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem. Uzsākts darbs pie grozījumiem MK
2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, lai ieviestu Padomes Direktīvas
2013/51/EURATOM prasības. Pieņemti MK 12.08.2014. noteikumi Nr.461 „Prasības
pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība”” (izstrādātas prasības jaunām produktu grupām – dzeramajam un avota
ūdenim, minerālūdenim, sulu dzērieniem, konditorejas izstrādājumiem).
Tika turpināts īstenot piena produktu un augļu un dārzeņu piegādes
izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk „Skolas auglis” un „Skolas
piens” programmas).
Latvijā “Skolas piena” programma darbojas kopš 2004.gada un to ievieš
saskaņā ar MK 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei
izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”. “Skolas piena” programmas ietvaros
pirmskolas un 1.-9. klases audzēkņi ar Eiropas Savienības piešķirto atbalstu var
saņemt līdz 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.
Gandrīz 100% no visa piegādātā produktu daudzuma Latvijā ir pasterizēts piens bez
piedevām, jo šāda veida produktam tiek paredzēts arī valsts līdzfinansējums.
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2014./2015. mācību gadā, salīdzinot ar 2013./2014. mācību gadu, iesaistīto izglītības
iestāžu skaits palielinājās par 11% un iesaistīto izglītojamo skaits palielinājās par
14%.
Programma „Skolas auglis” Latvijā darbojas kopš 2010./2011.mācību gada un
to ievieš MK 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr.737 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu
piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”. Programmas ietvaros 1.–9. klases
skolēni bez maksas ik reizi saņēma 100 gramus svaigu augļu (ābolus, bumbierus,
lielogu dzērvenes), dārzeņu (kāpostus, kolrābjus, burkānus un kāļus) vai to
maisījumu. Vispopulārākie izdales produkti ir āboli un burkāni. Papildus bezmaksas
augļiem un dārzeņiem, skolēniem tika nodrošināti izglītojošie pasākumi, kuru mērķis
ir veicināt zināšanas par veselīgu uzturu, kā arī par augļu un dārzeņu labvēlīgo
ietekmi uz veselību. 2014./2015.mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,
programmā iesaistīto skolu skaits ir audzis gandrīz par 2%, izdalīto augļu un dārzeņu
apjoms tonnās palielinājās par 114%, kā rezultātā ir palielinājusies arī izmaksātā
atbalsta summa (par 3%).
II. Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.
Lai nodrošinātu sekmīgu un efektīvu LAP 2007-2013 ieviešanu, nodrošinātu
pieejamā finansējuma maksimālu apguvi, 2014.gadā veikti grozījumi LAP 2007-2013
finanšu plānā, pārdalot pieejamo finansējumu LAP 2007-2013 1.ass, 2. ass un 3.ass
ietvaros. Papildus tam, veikti grozījumi 2008.gada 22.decembra MK noteikumos
Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
„Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības””, palielinot
atbalsta intensitāti līdz 100% un 2008.gada 22.decembra MK noteikumos Nr.515
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanai”, piešķirot vietējās rīcības grupām papildu publisko finansējumu vietējo
projektu īstenošanai, kas saistīti ar konkurētspējas veicināšanu un ekonomisko
izaugsmi vietējā teritorijā. Tika nodrošinātā LAP 2007-2013 pasākumu un apakš
pasākumu administrēšana un iepriekšējā plānošanas perioda atlikušā finansējama
apguve. Kopumā izmaksāts atbalsts 12 ELFLA 1.ass, 2.ass (daļēji), 3.ass un 4.ass
projekta veida pasākumos, t.sk., 8 pasākumos turpinājās jaunu projektu pieņemšana.
Pavisam tika iesniegti 2 868 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 79,7
milj. EUR, savukārt apstiprināti 2 598 projekti par 72,2 milj. EUR. Izmaksāts atbalsts
121,6 milj. EUR apjomā.
LAP 2.ass platību veida maksājumu pasākumiem 2014.gads bija pārejas gads
no viena plānošanas perioda uz otru. Finansējums pieejams bija no jaunā LAP 2014.2020. (izņemot atbalsta pasākumu NATURA 2000), bet pēc iepriekšējā perioda
atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 2014. gadā LAD turpināja administrēt un
izmaksāt atbalstu par 2013. gadā iesniegtajiem Lauku attīstības programmas 2007. –
2013. gadam (LAP 2007.-2013.) atbalsta pasākumiem, kā arī pieņēma kārtējā gada
pieteikumus.
Lauku uzņēmējiem ir pieejami aizdevumi apgrozāmo līdzekļu iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Šādu aizdevumu administrēšanu saskaņā ar
MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu
apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” veic ALTUM,
kas 2014.gadā piešķīra 171 aizdevumus 8,19 milj.EUR apmērā.
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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
pieņēma LAF un 2014.gadā pieņemti 268 lēmumi par aizdevumu piešķiršanu 13,84
milj.EUR apmērā. LAF arī 2014.gadā turpināja garantēt banku izsniegtos īstermiņa un
ilgtermiņa kredītus lauku uzņēmējiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un
pārstrādātājiem, piešķirot 63 kredītu garantijas kopsummā par 6,39 milj.EUR kā
rezultātā uzņēmēji varēja saņemt kredītus kopsummā par 16,09 milj.EUR Līdz
2014.gada beigām spēkā bija 524 LAF piešķirtās kredītu garantijas par kopējo summu
25, 78 milj.EUR.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju:
•
lauksaimniecības produktu ražotājiem 2014. gadā izmaksāto
pievienotās vērtības nodokļa 14 % kompensāciju kopsumma bija 8 168 tūkst.
EUR (saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 135.punktu);
•
uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (14,23 EUR apmērā par katru
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru) bija 1 338 tūkst. EUR, kas tika
piešķirta 580 nodokļu maksātājiem (saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” 18.pantu);
•
peļņa tika samazināta 2 655 nodokļa maksātājiem, kuriem ar
uzņēmumu ienākuma nodokli neapliekamā ienākuma - summas, kas saņemtas
kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, apmērs bija 107 298 tūkst. EUR (saskaņā
ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta 4.daļas 2.punktu);
•
2014.gadā 48 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 lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju:
•
lauksaimniecības produktu ražotājiem 2013./2014.saimnieciskajā gadā
piešķirtais akcīzes nodokļa atbrīvojums dīzeļdegvielai bija 34,10 milj. EUR,
ko izmantoja 17 640 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas sniegto informāciju:
•
2014.gadā 2 777 lauksaimniecības produkcijas ražotāji par 3 245
kravas automobiļiem, 208 piekabēm un 403 puspiekabēm ir saņēmuši (saskaņā
ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta ceturto daļu) transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu 267 tūkst. EUR apmērā. Kopumā
2014.gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāji samaksāja transportlīdzekļu
ekspluatācijas nodokli 199 tūkst. EUR apmērā.
2014.gadā 2 037 lauksaimniecības produkcijas ražotāji saņēma atbrīvojumu no
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas (saskaņā ar
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa likuma 14.panta pirmās daļas 6.punktu) 26 398 tūkst. EUR apmērā. Savukārt
2014.gadā 1 124 lauksaimniecības produkcijas ražotāji samaksāja uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokli 741 tūkst. EUR apmērā.
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2014.gadā valsts atbalsta (subsīdijas) lauksaimniekiem ietvaros saskaņā ar MK 2013.
gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai” īstenoti septiņi pasākumi (sk. Tabula nr.2).
Tabula nr.2.
Valsts atbalsta finansējuma izlietojums 2014.gadā
Subsīdiju
% no
Izmaksātā
Atbalsta pasākums
saņēmēju
kopējā
summa, EUR
skaits
finansējuma
Atbalsts lopkopības attīstībai
3 416 172,56
44,32
Atbalsts augkopības attīstībai
10
406 464,93
5,27
Atbalsts pētījumiem, starptautiskai un
34
13,84
savstarpējai sadarbībai
1 066 892,77
Atbalsts tirgus veicināšanai
614 680,20
7,97
Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska
1 830
17,75
samazināšanai
1 368 161,89
Atbalsts kooperācijas attīstībai
28
118 073,07
1,53
Iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu
692
9,32
izpildes finansējums
717 321,37
Kopā:
7 707 766,79
100
Avots: LAD

2013.gadā tika izsludināta viena projektu iesniegumu pieņemšanas kārta, atbalstam
projektus bija jāiesniedz līdz 2013.gada 9.decembrim. Pretendenti iesniedza 8
projektus, visi projekti tika apstiprināti. 2014.gadā atbalstu izmaksāja 8 atbilstīgām
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 352 964 EUR apmērā.
Pasākuma „Ražotāju grupas” ietvaros 2014.gadā tika izsludināta viena projektu
iesniegumu pieņemšanas kārta no 18.12.2014.-20.01.2015. Līdz 2014.gada beigām
pretendenti iesniedza 2 projektus, no tiem 1 projekts 80 000 euro apmērā tika
apstiprināts un 1 projekts noraidīts, jo pretendents neatbilda atbalsta saņemšanas
nosacījumiem.
Kooperācija veicināšanai, kā arī lai nodrošinātu atbilstīgo lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju, ņemot vērā Krievijas embargo
ieviesto sankcijas 2014.gadā tika izstrādāti un pieņemti grozījumi MK 2008.gada
2.septembra noteikumos Nr.716 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumam “Ražotāju grupas”” paredzot , ka atbilstīgās kooperatīvās
sabiedrības var pretendēt uz atbalstu 2014. un 2015.gadā. Lai pilnveidotu
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības
izvērtēšanu 2014.gadā izstrādāti un apstiprināti MK 2014. gada 30.septembra
noteikumi Nr.593 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības
izvērtēšanu”.
LAP 2014.-2020. tika iesniegta Eiropas Komisijai apstiprināšanai 2014.gada
sākumā un 2014.gadā turpinājās konsultācijas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par
LAP 2014.-2020. Lai nodrošinātu LAP 2014.-2020. savlaicīgu ieviešanu un sniegtu
atbalstu lauksaimniecības uzņēmumu attīstībai, jau 2014.gada nogalē tika izsludināta
projekta iesniegumu pieņemšanas kārta LAP 2014.-2020. atbalsta pasākuma
"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" ietvaros. Tāpat nodrošināts darbs pie citu ārējo
normatīvo aktu izstrādes, tai skaitā sagatavots MK noteikumu projekts „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības
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stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”. ZRP 2014-2020 tika iesniegta Eiropas
Komisijai apstiprināšanai 2014.gada vidū un 2014.gada 2.pusgadā turpinājās
konsultācijas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par ZRP 2014.-2020. ZRP 2014.2020 tika apstiprināta no Eiropas Komisijas puses 2014.gada decembrī. Lai
nodrošinātu LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 savlaicīgu un atbilstošu ieviešanu un
nodrošinātu pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanu, 2014.gadā ir izstrādāti un
Ministru kabinetā apstiprināti 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 „Noteikumi
par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” un 2014.gada
30.septembra noteikumi Nr.598. „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai”.
Sagatavoti LAP 2014.-2020. ieviešanas pamatprincipi, kas īpaši vērsti uz ražojošo
lauksaimniecības un meža nozares uzņēmumu attīstību, un, kas iekļauti „Lauku
attīstības programmā 2014-2020 gadam”, kuras projekta galējā redakcija 12.12.2014.
iesniegta EK saskaņošanai. Tajā ietverti šādi galvenie uzdevumi un mērķi:
•
Veicināt zināšanu pārnesi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku
apvidos.
•
Uzlabot visu veidu lauksaimniecības uzņēmumu rentabilitāti un
konkurētspēju visos reģionos un sekmēt inovatīvas lauksaimniecības
tehnoloģijas un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
•
Veicināt
pārtikas
piegādes
ķēdes
organizāciju,
tostarp
lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un
riska pārvaldību lauksaimniecībā.
•
Atjaunot, saglabāt un uzlabot
lauksaimniecību un mežsaimniecību.

ekosistēmas,

kas

saistītas

ar

•
Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata
pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē.
•
Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko
attīstību lauku apvidos.
•
Paaugstināt zināšanu līmeni lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, pārtikas
ražošanā nodarbinātajiem un citiem lauku uzņēmējiem.
•
Nevienlīdzīgu klimatisko un citu specifisko apstākļu izraisīto seku
novēršana lauksaimnieciskajā ražošanā.
•
Veicināt SEG emisiju samazināšanu lauksaimniecībā un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu.
•

piesaistes palielināšana meža zemēs.

•
Neizmantotās lauksaimniecības zemes produktīvas izmantošanas
nodrošināšana.
•

Nepietiekami attīstīta meža ugunsgrēku novērošanas sistēma.

•
Lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšana, dzīves līmeņa
paaugstināšana, nodrošinot nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību.
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•
Uzlabot pievadceļu kvalitāti un infrastruktūras pieejamību lauku
teritorijā.
•
Veicināt lauku iedzīvotāju sociālo aktivitāti, t.sk. izglītības, kultūras,
sporta un atpūtas jomās.
•
Sekmēt inovatīvu produktu izstrādi lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā
un mežsaimniecībā.
•
Veicināt lauku saimn. konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas
produktivitāti, atbalstot kooperāciju, tirgus pieejamību.
•

Paaudžu maiņas nodrošināšana lauksaimniecībā.

•

Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības un meža zemēs.

•
Pārtikas raž. uzņ. konkurētspējas stiprināšana,
lauksaimniecības produkcijas pievienoto vērtību un tirgus iespējas.
•

palielinot

Lauksaimniecības nozares riska negatīvās ietekmes mazināšana.

•
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana lauksaimniecības un meža
zemēs.
•

Vides piesārņojuma riska novēršana un augsnes auglības saglabāšana.

LAP 2014-2020 ietvaros tiks ieviesti šādi pasākumi:
M01- Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi; M02 - Konsultāciju
pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi; M 04 - Ieguldījumi fiziskajos aktīvos; M05 - Dabas katastrofās
un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana; M 06 -Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība; M07 - Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos ; M08 - Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā; M09 - Ražotāju grupu un
organizāciju izveide; M10 - Agrovide un klimats; M11 - Bioloģiskā
lauksaimniecība; M12 - Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi;
M13 – Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ; M 17 Riska pārvaldība; M19 — atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA —
sabiedrības virzīta vietējā attīstība).
Atbilstoši iepriekš definētajiem uzdevumiem, mērķiem un atbalsta pasākumiem,
nodrošināts darbs pie atbilstošo ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas.
Lai nodrošinātu kredītresursus ar samazinātu procentu likmi ES finansēto projektu
īstenošanai, sagatavotajā LAP 2014-2020 projektā paredzēts pasākums „Kredītfonds”.
Tiek uzsākts darbs pie tirgus nepilnību ziņojuma, lai nodrošinātu kredītfonda
ieviešanu. Ir izdarīts tirgus nepilnību izvērtējums, kurš ir apstiprināts 08.05.2014.
Finanšu ministrijas pagaidu uzraudzības komitejā. Izvērtējums ir nepieciešams, lai
ieviestu valsts atbalsta programma. Ir pieņemts lēmums finanšu instrumentu „Kredītu
fondu” ieviest ar 2016.gadu.
Izstrādāti virkne uzņēmējdarbību laukos veicinošu priekšlikumu, kas iekļauti 12
normatīvajos aktos, nodokļu un valsts atbalsta jomā, kā arī kooperācijas veicināšanai,
kreditēšanas un kredītgarantiju instrumentu pilnveidošanai investīciju piesaistei lauku
teritorijās un riska pārvaldības instrumentu uzlabošana ražošanas risku samazināšanai.
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Tā pat iesniegti EK saskaņošanai LAP 2014.- 2020. Lauku saimniecību riska
novēršanas un pārvaldības atbalsta pasākumi:
•
Atbalsts investīcijām lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla
atjaunošanai un profilaktisko pasākumu ieviešanai. Mērķis – sniegt atbalstu
dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību (epizootiju) un augu karantīnas
organismu (epifitotiju) radīto zaudējumu seku novēršanai, nodrošinot
lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanu, t.sk., pieļaujot analogu
ražošanu, kā arī preventīvo pasākumu ieviešanu.
•
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana. Atbalsta mērķis ir, sedzot
apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo
lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, veicināt lauksaimnieku
iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.
Nodrošinātas atbalsta iespējas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem. Izsludināta un veiksmīgi noslēgusies LAP pasākuma (kods - 123)
"Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" 10.kārta (23.03.2014.22.04.2014.) „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana -bioloģiskai
pārstrādei”. Veiktas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos (Grozījumi MK 2010.gada
23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku
attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas
uzlabošanai", MK 25.03.2014. noteikumi Nr. 154/LV, 62 (5122), 27.03.2014.),
nodrošinot nodrošināts kārtējā gada platībatkarīgais atbalsts Agrovides
apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”, LAP 2007-2013 ietvaros.
Aktivitātes „Atbalsts lauksaimniecības izstādēm un lauksaimniecības un lauku
attīstības projektu konkursa organizēšana” ietvaros tika sniegts atbalsts 10
lauksaimniecības izstādēm un lauksaimniecības un lauku attīstības projektu
konkursam “Sējējs 2014”, tai skaitā noritēja darbs pie starptautiskās pārtikas izstādes
„Zaļā nedēļa 2015” Latvijas kā partnervalsts sagatavošanās.
Plānojot un organizējot ikgadējo konkursu „Sējējs 2014”, tā ietvaros tika
nodrošināta ne tikai šī konkursa pieteikumu izskatīšana un izvērtēšana, bet arī otrajā
konkursa grupā: „Jaunais veiksmīgais zemnieks”. Pasākumu ietvaros izteikta
pateicība konkursa dalībniekiem, apsveikti laureāti un personas, kas sniegušas
ieguldījumu lauksaimniecībā un lauku attīstībā.
Aizstāvēti priekšlikumi Latvijas Zemes fonda izveidei un pieņemts likums
„Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"”. Sagatavots un saskaņots
Latvijas Zemes fonda normatīvais regulējums - likums „Grozījumi likumā "Par zemes
privatizāciju lauku apvidos". Sagatavoti un aizstāvēti grozījumi normatīvajos aktos
saistībā ar zemes privatizāciju un tirgus regulējumu- likums „Grozījumi likumā "Par
zemes privatizāciju lauku apvidos".
Sabiedrība nodrošināta ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un
melioratīvās hidrometrijas datiem. 2014.gadā digitalizēta meliorācijas kadastra
informācija par 250 0111 ha. Nodrošināta Valsts un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekošana. 2014.gadā plānotajos apjomos notika valsts un valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, t.sk. tika nodrošināta 32
sūkņu staciju un aizsargdambju 423,9 km apmērā ekspluatācija un uzturēšana. Par ES
fondu līdzekļiem īstenoti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
rekonstrukcijas projekti. 2014.gadā īstenoti vai uzsākti 79 projekti par kopējo
renovējamo platību 491,91 km (īstenoti 19 projekti (renovēti 101,72 km), uzsākti 60
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projekti (plānots renovēt 390,19 km)) valsts un ES atbalsta Latvijas lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" ietvaros.
Lai samazinātu nelikumīgi iegūtas koksnes apriti, kā arī nodrošinātu EP regulas Nr.
995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus
un koka izstrādājumus, prasību ievērošanu, sagatavoti grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Atbilstoši sagatavotajiem grozījumiem noteiktas
sankcijas par kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības un tirdzniecības
prasību pārkāpšanu.
Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru veicināta vietējās
produkcijas noieta palielināšana, konsultējot vietējos ražotājus kopīga piedāvājuma
iesniegšanai iepirkumos. Sniegtas prezentācijas un sagatavotas skaidrojošas
informācijas novadu pašvaldību pārstāvjiem un pārtikas ražotājiem par ZM
izstrādātajiem ieteikumiem pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma
veicējiem. Organizēts informatīvs pasākums Par zaļā iepirkuma prasībām, ar mērķi
informēt pašvaldību un valsts iestādes par FM, ZM un IUB izstrādāto noteikumu
projektu „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju
noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”.
Sniegti ieteikumi un organizētas darba grupas sadarbībā ar FM un IUB MK
noteikumu „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles
kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumiem” izstrādē. Sadarbībā ar LVAEI izveidots reģionu mazo ražotāju stends
izstādes „Riga Food” ietvaros. Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
nozares kopstendu pārstāvniecība starptautiskās izstādēs. Sadarbībā ar Ekonomikas
ministriju veikts darbs pie nosacījumu pilnveidošanas ārējo tirgus apgūšanas
programmās Krievijas federācijas ieviesto importa ierobežojumu seku mazināšanai.
Darbs pie projekta “Baltijas valstu kulinārais maršruts” īstenošanas starptautiskās
izstādes “Zaļā nedēļa” ietvaros.
Notika Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra pasākumu ieviešanai
tiešmaksājumu, savstarpējās atbilstības, tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu
lauksaimniecības produktu nozarē) un lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas
pasākumu jomā, kā arī to ieviešanas uzraudzība.
Nodrošināta ar pārtikas nozari saistītu jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei
būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros. Organizēta veselīgas
pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanas darba grupas.
2014. gadā Latvija turpina piemērot vienotā platības maksājuma (VPM) shēmu, kas
paredz, ka lauksaimnieki saņem vienādu maksājumu par lauksaimniecībā izmantoto
zemes hektāru, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem. Kopumā 2014.gadā Latvijā tika
īstenotas šādas ES tiešo maksājumu atbalsta shēmas:
 vienotais platību maksājums;
 īpašais atbalsts par pienu;
 īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai;
 īpašais atbalsts lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes
uzlabošanai.
 īpašais atbalsts par liellopiem
2014. 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 142
miljoni eiro.
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Latvijā 2014.gadā tika īstenoti deviņi pārejas posma valsts atbalsta (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. 2014.gadā Latvijā tika īstenoti
šādi PPVA atbalsta veidi: 1) ar ražošanu saistītais PPVA (par zīdītājgovīm; par aitu
mātēm); 2) no ražošanas atdalītais PPVA (par laukaugu platībām; par platībām; par
kartupeļu cieti; par liellopiem; par nokautiem vai eksportētiem liellopiem; par pienu;
īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem). Par 2013. gada PPVA iesniegumiem
2014.gadā tika izmaksāti 54 miljoni eiro.
Tā kā 2015.gadā spēkā stāsies jaunā KLP reforma, kas paredz jaunas tiešā atbalsta
shēmas īstenošanu, 2014.gadā notika aktīvs darbs pie galveno pamatprincipu izstrādes
par Latvijai piemērotāko tiešo maksājumu sistēmas izveidi ar 2015.gadu un
vispārīgiem tiešo maksājumu nosacījumiem. 2014. gadā veikta ES Tirgus kopējās
organizācijas ietvaros paredzēto tirgus instrumentu un pasākumu ieviešana un to
uzraudzība.
Latvijā 2014. gadā kopumā darbojās 3 atzītas ražotāju grupas augļu un dārzeņu
sektorā (visas augļu un ogu nozarē), un tajās jau ir apvienojušies 23 profesionālie
augļkopji. Šajā atbalsta shēmā augļu un dārzeņu ražotāju grupām 2014. gadā kopumā
tika izmaksāts atbalsts 1,86 milj. EUR apmērā. 2014. gadā kopumā tika atzītas 2
ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu sektorā, kurās ir apvienojušies 28
profesionālie dārzeņu ražotāji. Piena nozarē 2013. un 2014. gadā neviena ražotāju
organizācija un starpnozaru organizācija nav tikusi atzīta.
2014. gadā bija pieejami tirgus intervences pasākumi (privātā uzglabāšana un
iepirkums intervencē), tomēr Latvijā netika īstenots produktu iepirkums intervencē.
Graudi iepirkumam intervencē netika piedāvāti, jo tos varēja realizēt tirgū par daudz
augstāku cenu. Lai mazinātu Krievijas embargo radīto ietekmi uz piena sektoru,
2014. gadā bija pieejams privātās uzglabāšanas atbalsts piena produktiem. Latvijā šī
atbalsta shēma tika izmantota un privātajā uzglabāšanā tika ievietotas 30 t siera. 2014.
gadā tika veikts aktīvs darbs Latvijas un ES līmenī saistībā ar trešo valstu (Krievijas)
īstenotajiem tirdzniecības nosacījumiem un to radītajām sekām Latvijas
lauksaimniecības nozarei. Īstenoto aktivitāšu un pasākumu ietvaros tika nodrošināts
ES pagaidu ārkārtas atbalsts piena un augļu un dārzeņu nozarēm. EK 2014. gada 26.
novembrī lēma piešķirt Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) piena
ražotājiem vienreizēju ārkārtas atbalstu, lai daļēji kompensētu Krievijas ieviestā
importa embargo izraisītos tirgus traucējumus. Atbalsta kopējais apmērs bija 28,661
miljoni euro, no tā Latvijai tika iedalīti 7,72 miljoni euro. Atbalstu paredzēts izmaksāt
2015.gada pirmajā ceturksnī.
2014.gadā EK nāca klajā arī ar pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem augļu un
dārzeņu sektorā. Pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi attiecās uz produkcijas
izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām.
Latvijai kopumā tika piešķirts 3000 t apjoms, kura ietvaros vietējie ražotāji varēja
īstenot ārkārtas atbalsta pasākumus. To īstenošana notika no 2014. gada 30. septembra
līdz 2014. gada 31. decembrim un atbalstāmie produkti bija burkāni, galviņkāposti,
ziedkāposti (un brokoļi) un āboli. Latvijas ražotājiem izmaksātā atbalsta summa
sasniedza 146 tūkts. EUR. Liela uzmanība 2014. gadā ES tika pievērsta KLP
vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošanai un to apspriešanai. Attiecībā uz ES tirgus
regulējošajiem instrumentiem, lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanu un
tiešajiem maksājumiem notika vairākas EK organizētas sanāksmes, kurās tika
detalizēti skatīti vienkāršošanas jautājumi pa sektoriem.
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2014.gadā tika veikti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, tajā tika iestrādātas tiesību
normas, kas regulē traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
bija nepieciešami, lai nodrošinātu sekmīgu jaunizveidotā kredītbiroja darbību –
nodrošinātu kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās kedītinformācijas plašāku
pieejamību par klientu vai iespējamo klientu komersantiem, tā samazinot kredītrisku
un veicinot kredītresursu plašāku pieejamību, no vienas puses, un ierobežotu
pārmērīgas aizņemšanās risku, uzlabotu vispārējo maksāšanas disciplīnu un
samazinātu nenokārtoto saistību apjomu, no otras puses, – kredītbirojam nepieciešama
plaša informācija, lai novērtētu gan fiziskās, gan juridiskās personas kredītspēju.
Ciešā sadarbībā ar Satiksmes ministriju uz Ceļu satiksmes likumā dotā deleģējuma
pamata tika izdoti 2014.gada 25.novembra MK noteikumi Nr.725 „Transportlīdzekļu
un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā
esošās informācijas pieprasīšanas kārtība”, kuri nosaka jau konkrētu kārtību, kādā
pieprasāma un nododama atklātībai transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un
traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošā informācija, pieejamās
informācijas apjomu, kā arī personas, kurām informācija nepieciešama darba vai
dienesta funkciju veikšanai.
2014. gadā turpinājās EZF finansējuma piesaiste zivsaimniecības nozares attīstībai.
No 2008. gada, kad tika sākta EZF pasākumu īstenošana, līdz 2014. gada beigām bija
apstiprināti 1 953 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 191,8 miljoni
eiro apmērā, kas ir 115% procenti no kopējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā
pieejamā publiskā finansējuma, t. i., 166,7 miljoniem eiro, bet apmaksāti 1 803
projekti ar publisko finansējumu 140,2 miljoni eiro apmērā. No tiem 2014. gadā tika
apstiprināti 183 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 12,7 miljoni
eiro apmērā, bet apmaksāti 284 projekti ar publisko finansējumu 12,9 miljoni eiro
apmērā.
Veikta informācijas sagatavošana, dalība starpresoru darba grupās FM, EM par
papildinātību un horizontālajām prioritātēm Partnerības līgumā ESI fondos atbalsta
no EJZF kontekstā, kā arī sagatavota argumentācija, lai nodrošinātu atbalstu lielajiem
zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem ERAF ietvaros. Notikusi tikšanās ar
Reģionālās politikas Komisāru par Partnerības līguma virzību saistībā ar LV ZRP
apstiprināšanu.
Tika sagatavota, iesniegta un 2014.gada 17.decembrī Eiropas komisijā apstiprināta
Rīcības programmu Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam. Uzsākta nacionālo
normatīvo aktu izstrāde ZRP 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu ieviešanai.
2014.gadā izstrādāti normatīvie akti ZRP 2014.-2020.gadam pasākumiem „Datu
vākšana”, „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” un „Uzglabāšanas
atbalsts”.
Sagatavota un saskaņota EK Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. Tā ir apstiprināta EK 17.12.2014. Veikta nacionālo normatīvo aktu izstrāde
ZRP 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu (zivsaimniecības datu vākšanai, zvejas
kontrolei) ieviešanai (2014.gada 9.decembra MK noteikumi Nr.754 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"”.
Sagatavots MK noteikumu projekts pasākumam „Kontrole un izpilde” (EK gatavo
vadlīnijas pasākuma ieviešanai.).
Turpināts darbs pie jaunas cūku liemeņu klasificēšanas metodes un formulas
izstrādāšanas, lai nodrošinātu Latvijā ražotās cūkgaļas konkurētspēju ES tirgū.
2014.gadā projekta ietvaros ir: 1) klasificēti 145 cūku liemeņi, nosakot liesās gaļas
procentuālo saturu ar 5 metodēm - ZP vai divu punktu metode, ZP plus metode,
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Intraskops (Optical Probe), PG 200 (Pork Grader), OptiGrade MCP; 2) izstrādāta
jauna cūku liemeņu klasificēšanas ZP metodes datorprogramma, izmantojot
elektronisku datu ievades metodi (ZP plus), ar kuru paredzēts klasificēt līdz 500
cūkām nedēļā; 3) apkopoti iegūtie dati, veikta mērījumu statistiskā analīze,
aprēķinātas liesās gaļas procentuālā satura noteikšanas formulas minētajām metodēm;
4) ir uzsākta Protokola II daļas sagatavošana iesniegšanai EK.
III. Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” .
VLT un ZST sekretariāta pienākumus pilda LLKC, ar kuru ZM ik gadu slēdz
līgumus. VLT mērķis ir sekmēt lauku attīstībā iesaistītu organizāciju un pārvaldes
iestāžu aktīvu līdzdalību LAP, līdzdarbojoties programmas ieviešanā, tādējādi
veidojot vidi koordinētām darbībām lauku attīstības politikas īstenošanā un nākotnes
plānošanā. LAP sekmīgai īstenošanai nepieciešams sniegt iespējami vairāk
informācijas un nodrošināt pieredzes apmaiņu, lai informētu sabiedrību, potenciālos
atbalsta pretendentus, kādā veidā efektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus. 2014.gadā
VLT ietvaros notikuši lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas pārstrādes nozarē
nodarbināto un nozaru darbībā iesaistīto personu informējoši un izglītojoši pasākumi.
2014.gadā aktivitātes „Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas
programma” ietvaros nepieciešamais atbalsts saimnieciskās darbības veicināšanai,
attīstīšanai un paplašināšanai tika sniegts 772 saimniecībām. Aktivitātē „Informatīvu
un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” gada laikā noorganizēti
informatīvie un izglītojošie semināri (sīkāku informāciju skatīt sadaļā 4.1.).
Aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 2014.gadā tika
īstenota visās LLKC reģionālajās nodaļās (24 reģionālajās teritorijās). Informatīvās
dienas kopumā apmeklēja 346 jaunieši. Jauniešiem, kas piedalījās šajā aktivitātē tika
dota iespēja piedalīties biznesa plānu/projektu konkursā „Laukiem būt!”. Tika
iesniegti 58 jauniešu biznesa/projektu plāni. Tāpat aktivitātes ietvaros, lai informētu
vispārizglītojošo skolu audzēkņus par uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku
teritorijās, tika noorganizēti 44 skolu apmeklējumi un 30 braucieni uz saimniecībām.
2014.gadā aktivitātē „Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem par mežu un
meža apsaimniekošanu” notikušas 98 nodarbības, kurās piedalījās 2760 dalībnieki.
Aktivitātes „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros nodrošinātas
prakses vietas 303 LLU Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas studentiem un
prakses vietas 15 praktikantiem moderno tehnoloģiju saimniecībās. Tika veikti
demonstrējumi augkopībā 7 tēmās 6 saimniecībās. Informācija par demonstrējumu
ierīkošanu un rezultātiem publicēta žurnālā “Agrotops”, informatīvā izdevumā
„Lauku Lapa” un LLKC mājas lapā. Demonstrējumos iegūtie rezultāti apkopoti
izdevumā „Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2014”. 2014.gadā aktivitātē
„Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana” 260 lauku saimniecībām (145
augkopības un 115 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 (eapmācības) programmas: „Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstīšana”, „LEADER”,
„Lauksaimniecības pamati”. Tāpat veikta interneta rīka par ES atbalsta pieejamības
noteikšanu konkrētai lauku saimniecībai uzturēšana, kā arī aktualizēta
datorprogramma „Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēma”.
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Uzlabots interneta rīks par racionāla piena lopkopības ražošanas modeļa izvēli.
Izveidota datubāze par tehnikas izmaksām, noslodzi un degvielas patēriņiem
piensaimniecībā un graudkopībā. Tika nodrošināta nozares ekspertu līdzdalība 7
tematiskajās darba grupās ES institūcijās.
ZST mērķis ir veidot labvēlīgu vidi sadarbības veicināšanai starp zivsaimniecības
nozares organizācijām un pārvaldes iestādēm, nodrošināt informācijas pieejamību
iedzīvotājiem par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē un piekrastes teritoriju
attīstībā.
Aktivitātes „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”
ietvaros noorganizēti 9 informatīvie un viens izglītojošais seminārs. 2014.gadā
notikuši 2 mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm, kuros kopā
piedalījās 40 dalībnieki. Latvijas ietvaros notikuši 3 pieredzes apmaiņas braucieni,
kuros piedalījās 78 dalībnieki.
2014.gada otrajā pusgadā tika apstiprinātas jaunās valsts pētījumu programmas
2014.-2017.gadam. Noteiktas nozares attīstībai nepieciešamās pētījumu prioritātes,
konkrēti uzdevumi un pētījumu mērķi, piesaistot ārvalstu ekspertus lauksaimniecības
SEG emisiju pētījumu virziena stratēģiskajai uzraudzībai. Tāpat sadarbībā ar
vadošajiem lauksaimniecības zinātniekiem tika apspriesti sasniegtie pētījumu rezultāti
kā arī sagatavoti jauni priekšlikumi turpmākajiem pētījumiem.
Lai pilnveidotu valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības
attīstībai meža jomā,2014.gadā ar MK 24.03.2014. rīkojumu Nr.128 „Par valsts
zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju” valsts zinātniskās izpētes
mežu pārvalde un apsaimniekošana nodota LVMI „Silava” un LLU.
Zemkopības ministrija LLU redz kā vadošo zinātnisko institūciju, kas attīsta
Viedās specializācijas stratēģijā noteikto prioritāti “zināšanu ietilpīga Bioekonomika”.
2014.gada oktobrī pēc LLU iniciatīvas noslēgts sadarbības protokols par
Bioekonomikas pētniecības apvienības (turpmāk- apvienība) izveidi, kurā
apvienojušās 14 zinātniskās institūcijas. Šobrīd tiek izstrādāta apvienības stratēģija.
Apvienībai izteikušas vēlēšanos pievienoties vairākas citu ministriju padotībā esošas
ZI.
IV. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Lai pilnveidotu tiesisko vidi medību jomā, atbilstoši veiktajiem grozījumiem
Medību likumā, kuri stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, ir pabeigts 2013.gadā iesāktais
darbs, izstrādājot virkni MK noteikumu, tā piemēram, „Medību noteikumi” un
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu noteikšanas
kārtību un medību koordinācijas komisijām”, noteikumi par mednieku un medību
vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un
anulēšanu. Rezultātā ir samazināts administratīvais slogs un veicināta medību resursu
ilgtspējīga apsaimniekošana, ņemot vērā saimnieciskās, sociālās un vides intereses.
Atbilstoši tiesiskajam regulējumam un faktiskajai situācijai, kā arī Valsts meža
dienesta kapacitātei, pilnveidota un apstiprināta ZM kārtība par medījamo dzīvnieku
populāciju stāvokļa novērtēšanu un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas
metodiku.
Lai samazinātu ĀCM izplatības draudus un ātrumu, izstrādāts informatīvais
ziņojums „Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā”, kurā
ietverti priekšlikumi par veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem. Informatīvajā
ziņojumā ietverti priekšlikumi par sabiedrības izglītošanu, atsevišķu medību veidu
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ierobežojumiem un biodrošības pasākumiem, vienlaikus veicinot mežacūku
populāciju blīvumu samazināšanu, sevišķi tajās Latvijas teritorijas daļas, kurās ir
koncentrēts liels šo dzīvnieku skaits.
ZM ir sagatavojusi noteikumus meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanai.
Noteikumi paredz meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu, izstrādes
un apstiprināšanas kārtību. Plānots, ka noteikumi nodrošinās koksnes resursu
maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi ekonomikas
attīstībai, saglabājot meža ekoloģisko vērtību un apmierinot sabiedrības sociālās
vajadzības.
2014. gadā atkārtoti izvērtēta situācija par meža ugunsdrošības funkcijas
nodrošināšanu Valsts meža dienestā un sagatavoti priekšlikumi situācijas uzlabošanai,
kas ietverti informatīvajā ziņojuma projektā „Par pašreizējo situāciju meža
ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai”, kā arī
izstrādāti priekšlikumi normatīvajiem aktiem par meža ugunsdrošību
Turpinājās darbs pie meža nozares klimata aspektu analīzes. Saskaņā ar EK
Lēmumu Nr.529/2013 Latvijai jāsagatavo un 2015.gadā jāiesniedz EK ziņojums
„Informācija par zemes lietojuma, zemes lietojuma maiņas un mežsaimniecības
(LULUCF) pasākumiem Latvijā”, kurā analizēti Latvijas apstākļiem piemēroti
klimatam labvēlīgi pasākumi. Sadarbībā ar meža nozares zinātniekiem 2014.gadā
ziņojums tika sagatavots, tajā analizēti LAP programmas pirmā (2007-2013) un otrā
perioda (2014-2020) pasākumi no klimata aspekta, aplēšot to ietekmi uz
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu (lauksaimniecības pasākumu analīzi veic
ZM eksperti sadarbībā ar nozari). Nodrošināta pieredzes pārņemšana starptautisku
projektu ietvaros (Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekts,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
„Nacionālā klimata politika” projekts) un nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana
ES darba grupās.
Sagatavoti un aizstāvēti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
saistībā ar zemes privatizāciju un zemes tirgus regulējumu. Sagatavots un saskaņots
Latvijas Zemes fonda normatīvais regulējums 03.07.2014. likumā „Grozījumi likumā
"Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK
2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” saistībā ar Latvijas zemes fonda
pārvaldītāja darījumiem ar nekustamo īpašumu. Sagatavoti priekšlikumi par kokaugu
stādījumu ierīkošanu lauksaimniecības zemē – likumprojekts “Grozījumi
Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”.
2014.gadā plānotajos apjomos notika valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
ekspluatācija un uzturēšana, t.sk. 32 sūkņu stacijas un aizsargdambji 423,9 km . Par
ES fondu līdzekļiem īstenoti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
rekonstrukcijas projekti. 2014.gadā īstenoti vai uzsākti 79 projekti par kopējo
renovējamo platību 491,91 km (īstenoti 19 projekti (renovēti 101,72 km), uzsākti 60
projekti (plānots renovēt 390,19 km) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Latvijas
lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas
uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" ietvaros.
2014.gadā digitalizēta meliorācijas kadastra informācija par 250 0111 ha
2014.gada 5.jūnijā Saeimā pieņemts ZM izstrādātais likumprojekts „Grozījumi
Meliorācijas likumā”. Likuma grozījumu pamatnosacījumi: iespēja noteikt
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas; papildus nosacījumi par
saistošajiem noteikumiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas nodrošināšanai; no jauna noteikta nepieciešamība ZMNĪ izdot
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tehniskos noteikumus kokaugu ieaudzēšanai lauksaimniecības zemē; precizēti
nosacījumi par meliorācijas būvniecību un meliorācijas kadastru.
Saskaņā ar Būvniecības likuma deleģējumu ZM kopīgi ar meliorācijas jomas
speciālistiem izstrādāja priekšlikumus MK noteikumiem „Hidrotehnisko un
meliorācijas būvju būvnoteikumi”, kas apstiprināti 2014.gada 1.oktobrī. Sagatavoti
priekšlikumi jauna būvnormatīva Latvijas būvnormatīvs LBN „Meliorācijas sistēmas
un hidrotehniskās būves” izstrādei.
2014.gada 13. oktobrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sēdē Luksemburgā apstiprinātas nozvejas kvotas Baltijas jūrā 2015. gadam. Latvijai
svarīgākās ir brētliņu, Rīgas jūras līča reņģes un Baltijas jūras austrumu daļas mencas
zvejas iespējas. Lēmums par kvotām, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, tika pieņemts,
balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības foruma BALTFISH kompromisa
priekšlikumiem, kas vairumam krājumu atšķīrās no EK sākotnējā piedāvājuma.
Lēmuma pieņemšanu apgrūtināja tas, ka Starptautiskais Jūras pētniecības padomes
zinātniskais padoms 2015. gada zvejas iespējām Baltijas jūrā paredzēja 48% un 59%
samazinājumu jūras austrumu un rietumu daļas mencas krājumiem. Šādas izmaiņas
tika pamatotas ar straujām zivju populācijas izmaiņām, kurām zinātnieki nespēj rast
izskaidrojumu. Nozīmīgu samazinājumu 17% apmērā EK ierosināja arī brētliņai,
tomēr Latvijai izdevās sekmīgi aizstāvēt savu pozīciju par samazinājuma
ierobežošanu šai sugai aptuveni 11% apmērā, kas ir pietiekami, lai saglabātu minēto
krājumu labā stāvoklī. Šī 6% starpība ir līdzvērtīga 1931 tonnām zvejas iespējām
2015. gadā. Kopā samazinājums Latvijai – 3652 tonnas. Nozvejas kvota – 29 548
tonnas. Reņģu nozvejas kvotai Rīgas jūras līcī, salīdzinot ar 2014. gadu, ļoti nozīmīgs
26% palielinājums. Pieaugums Latvijai par 4338 tonnām. Nozvejas kvota – 20 872
tonnas. Arī reņģu nozvejas kvotai Baltijas jūras centrālajā daļā paredzēts 45%
palielinājums. Pieaugums Latvijai par 1407 tonnām. Nozvejas kvota – 4532 tonnas.
Savukārt lašu nozvejas kvotai Baltijas jūrā būs 10% samazinājums. Samazinājums
Latvijai par 1405 lašiem. Nozvejas kvota – 12 644 laši. Kā arī mencu zvejas iespējas
Baltijas jūras rietumu daļā samazinātas par 6%, savukārt austrumu daļā par 22%. EK
priekšlikums paredzēja attiecīgi 48% un 20% samazinājumu. Samazinājums Latvijai
par 41 tonnām rietumu daļas mencai un 1239 tonnām austrumu daļas mencai.
Nozvejas kvota rietumu daļas mencai – 574 tonnas, austrumu daļas mencai – 4393
tonnas.
Attiecībā uz zvejas iespējām trešo valstu ūdeņos 2014.gadā jūlijā spēkā stājās
jauns protokols ES un Marokas Karalistes nolīgumam zivsaimniecības jomā. 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. Viena no Eiropas Parlamenta un ES Padomes regulas Nr. 1380/2013, ar ko
izveido kopējo zivsaimniecības politiku, jaunajām iniciatīvām ir nozvejoto zivju
pilnīgas izkraušanas pienākums, kas nozīmē turpmāku zivju izmešanas aizliegumu un
paredz, ka visas zvejā iegūtās komerciāli nozīmīgās zivju sugas ir vedamas krastā, tai
skaitā arī tās, kas iepriekš tika uzskatītas par mazizmēra zivīm un bija izmetamas
atpakaļ jūrā. Tā kā Baltijas jūrā izmetumu aizliegums mencu, reņģu un brētliņu zvejā
noteikts jau no 2015. gada, ir svarīgi nodrošināt pietiekamu izpratni, informāciju
zvejniekiem un zveju kontrolējošajām institūcijām, pie kā īpaši 2014. gada II pusgadā
notika intensīvs darbs. Tomēr jāatzīmē, ka ES institūciju kavēšanās dēļ 2014. gada
beigās nebija sagatavota pietiekama tiesiskā bāze pilnīgas izkraušanās pienākuma
ieviešanai. Latvijai kā BALTFISH prezidentūrai 2014. gada I pusgadā saistībā ar
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pilnīgas izkraušanās pienākumu izdevās sagatavot kopīgu Baltijas valstu
rekomendāciju, kas tika izmantota par pamatu EK deleģētajam aktam.
2014. gada laikā, sadarbojoties ar OECD Zivsaimniecības komitejas sekretariātu
tika sagatavots izvērtējuma ziņojums par Latvijas zivsaimniecības atbilstību OECD
rekomendācijām. Sniegts ziņojums Zivsaimniecības komitejas sanāksmē. 2014.gada
23. decembrī tika apstiprināti MK noteikumi „Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem
un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par
kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma”, kas nosaka kārtību,
kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem
par Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu
pārkāpumiem. Noteikumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, lai nodrošinātu
atbilstību KZP noteikumiem.
Par valsts budžeta līdzekļiem dabiskajās ūdenstilpēs 2014.gadā ielaisti 6,5 milj.
zivju kāpuru, mazuļu un smoltu. Minētās darbības tika veiktas saskaņā ar 2014.gada
20.janvāra MK rīkojumu Nr. 26 „Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības
plānu 2014.–2016.gadam”.Grozījumi Zvejniecības likumā stājās spēkā 2014.gada
26.jūnijā un tie paredzēja virkni būtisku izmaiņu zivju resursu pārvaldības
regulējumā. Tā piemēram tika apstiprināti MK noteikumi Nr.592 “Latvijas iekšējo un
piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes
nolikums”, kas nosaka minētās padomes funkcijas, kompetences, sastāvu, darba
organizāciju un citus ar padomes darbību saistītus jautājumus. Padomes sastāvs tika
noteikts ar zemkopības ministra rīkojumu.
Tika apstiprināti MK noteikumi Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas pārņēma iepriekšējos MK
2009.gada noteikumos Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” ietvertās normas, kā arī atbilstoši grozījumiem
Zvejniecības likumā nosaka atsevišķu zivju sugu limitu tajās publiskajās
ūdenskrātuvēs, kurās tiek veikta komerczveja. 2014.gadā tika apstiprināti arī
grozījumi MK 2009.gada noteikumos Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, kuros tika ievertas ikgadējās
zvejas limitu izmaiņas piekrastes ūdeņos. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti
grozījumi MK 2007.gada noteikumos Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos” un Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.
gadam.
2014.gadā
mēslošanas līdzekļu aprites jomā sagatavoti priekšlikumi
normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un substrātu savstarpējo atzīšanu,
nosakot
paziņotu mēslošanas līdzekļu un substrātu paziņošanas procedūru,
uzraudzības, kontroles un uzskaites kārtību, kā arī izstrādāti nosacījumi substrātu
identifikācijai, reģistrācijai, tirdzniecībai un to uzraudzības un kontroles kārtība.
Veikti grozījumi Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas
noteikumos, skaidri nosakot, kuros gadījumos pašvaldība organizē latvāņu
ierobežošanas pasākumus. Pašvaldībām dotas tiesības veikt latvāņu ierobežošanas
pasākumus arī tad, ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir paziņojis, ka veiks
latvāņu ierobežošanu, bet to nedara, vai ja viņš nav iesniedzis nekādu informāciju.
Tāpat lauksaimniecības resursu jomā viens no prioritāriem pasākumiem bija vadīt un
koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā, t.sk. ES jauno politiku iniciatīvu
un normatīvo aktu tiesību normu ieviešana, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu
saglabāšanu. 2014.gadā ZM aktīvi iesaistījās darba grupās ES normatīvo aktu projektu
izstrādē sēklu un pavairojamā materiāla jomā un mēslošanas līdzekļu aprites jomā.
Tika risināti aktuāli jautājumi par Nitrātu direktīvas (Padomes 1991. gada 12.
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decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko
rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti) prasību ieviešanu saistībā ar 2013. gada
jūnija beigās saņemto Eiropas Komisijas oficiālo paziņojuma vēstuli, kurā, izvērtējot
Latvijas tiesību aktus par Nitrātu direktīvas ieviešanu, tika norādīts, ka dažas
Direktīvas prasības nav pilnībā transponētas Latvijas tiesību aktos. Lai rastu
risinājumu pārkāpuma procedūras lietā, ZM pārstāvji 2014.gadā vairakkārt tikās ar
EK Vides direktorāta pārstāvjiem. Sarunās tika panākta vienošanās par esošo prasību
pilnveidošanu un jaunu prasību iekļaušanu normatīvajos aktos, kas veicinātu Nitrātu
direktīvas prasību efektīvāku īstenošanu. Tika pieņemti jauni noteikumi- MK 2014.g.
noteikumi Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs” , kas aizstāja līdzšinējos MK 2007.gada noteikumus Nr.628 „Īpašās vides
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK noteikumi Nr.
834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”, kas aizstāja līdzšinējos MK 2011.gada
noteikumus Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”.
2010. gadā tika pieņemts Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību un to
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai
par bioloģisko daudzveidību (Protokols) un 2014.gada oktobrī tas stājās spēkā. Šobrīd
Latvija nav ratificējusi Protokolu. Protokols balstās uz diviem galvenajiem pīlāriem:
pieejamības pasākumiem un izpildes nodrošināšanas pasākumiem. Pieejamības pīlārs
paredz, ka pušu ziņā ir, vai tās vēlas regulēt pieeju un pieprasa iepriekšēju informētu
piekrišanu un labumu sadali attiecībā uz to ģenētisko resursu izmantošanu. Savukārt
protokola izpildes nodrošināšanas pīlārs nosaka, ka visām protokola pusēm ir jāveic
pasākumi, kas paredz, ka to jurisdikcijā tiek izmantoti tikai likumīgi iegūti ģenētiskie
resursi un saistītās tradicionālās zināšanas. 2014.gada aprīlī tika pieņemta Eiropas
Parlamenta un Padomes regula Nr.511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi
ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo
resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā. ZM
aktīvi piedalījās Latvijas nacionālo pozīciju un instrukciju sagatavošanā par Nagojas
protokola ieviešanu ES dalībvalstīs. Gatavojoties Latvijas prezidentūrai jau 2014.gada
jūlija mēnesī piedaloties FAO starpsesiju sanāksmēs tika uzsākta gatavošanos FAO
pārtikas un lauksaimniecības ģenētisko resursu Komisijas (CGRFA) 15.pastāvīgajai
sesijai, kas notiks Latvijas prezidentūras laikā.
Tā kā 2014.gads visiem platību maksājumiem bija noteikts kā pārejas gads,
tad LAP 2007-2013 ietvaros apakšpasākumā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos” tika turpināta 2014.gadā saņemto iesniegumu administrēšana. Kopumā tika
apstiprināti 3 955 pretendentu iesniegumi par kopējo platību 32 984 ha. Tāpat,
gatavojoties jaunā plānošanas perioda uzsākšanai, tika nodrošināta atbalsta iespējas
vides un lauku ainavas uzlabošanai, koordinējot atbalsta saņemšanai atbilstošo
teritoriju apzināšanu un kartēšanu, pilnveidojot normatīvos aktus un izstrādājot
atbalsta saņemšanas nosacījumus LAP 2014.-2020.gadam ieviešanai. Nodrošināta
atbalsttiesīgo teritoriju kartēšana (ES nozīmes bioloģiski vērtīgo zālāju identificēšana)
un ADSI kartes sagatavošana, kā arī uzsākts darbs pie atbalsta saņemšanas
nosacījumu sagatavošanas. Uz sagatavotā materiāla bāzes izstrādāti atbilstošie LAP
2014.-2020. pasākumu un to aktivitātes. Sagatavots projekts ārējam normatīvajam
aktam, kas nosaka dažādus veida platībatkarīgos atbalstus vides, klimata un lauku
ainavas uzlabošanai. Kopumā atbalsta ietvaros izstrādāti priekšlikumi četriem
pasākumiem un to sešām aktivitātēm.
“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” aktivitātes ietvaros rasta iespēja
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izstrādāt metodiku kā diferencēt bioloģiski vērtīgos zālājus pēc to biotopu veida un
ražības pakāpes, tādejādi nodrošinot atšķirīgas atbalsta likmes katrai no ražības
grupām, kas veicina dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu.
Nodrošināta dalība darba grupās par zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas –
rokasgrāmatas izstrādi, kas atvieglotu lauksaimniekiem izprast īpašās prasības, kuras
jāievēro saimniekojot bioloģiski vērtīgajos zālājos.
V. Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
Nodrošināta EK regulā Nr.885/2006 minētās Kompetentās iestādes sekretariāta
funkcijas un arī veikta Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA un ELGF Maksājumu
iestādes uzraudzība un atbilstību akreditācijas kritērijiem, kā arī nodrošināta Eiropas
Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās EZF Sertifikācijas iestādes funkciju izpilde.
Veikta valsts pamatbudžeta un ES politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma
plānošanu valsts budžetā. Nodrošināta informācijas pilnīgums, precizitāte un
savlaicīgums par ministrijas valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM vienotās
grāmatvedības un personāla vadības sistēmas Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības
modulī. Veikta grāmatvedības un finanšu uzskaite par ministrijas kā iestādes
pamatbudžeta un ES fondu darījumiem un naudas plūsmu. Sagatavoti ZM konsolidēto
finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskati Valsts kases e-pārskatu sistēmā.
Nodrošināta vienotas grāmatvedības politikas uzraudzība padotībā esošajās iestādēs,
veicot datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības
uzskaites sistēmā Horizon.
ZM speciālisti 2014.gadā piedalījās: FAO pārtikas un lauksaimniecības
ģenētisko resursu Komisijas Augu ģenētisko resursu starpvalstu tehniskās darba
grupas 7.sesijā; FAO Lauksaimniecības komitejas sesijās; ANO Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 20.sesijā (COP20) un Kioto
protokola dalībpušu sanāksmes 10.sesijā (CMP10); ikgadējā UPOV (Starptautiskā
jaunu augu šķirņu savienība) sanāksmē; ikgadējā OECD sēklu shēmu sanāksmēs.
Iegūta pieredze piedaloties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos izmantota,
lai sekmīgāk darbotos Latvijas prezidentūrā. 2014. gadā sniegti priekšlikumi Latvijas
inventarizācijas ziņojumu sagatavošanā „Par piesārņojošo vielu emisijām gaisā” un
„SEG inventarizācijas - ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām”.
Veikta juridiskā ekspertīze Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vairākus
tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras
izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290.pantam vienotas
izpratnes veidošanai. (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra
Regulām (ES) Nr.1306/2013; Nr.1303/2013; Nr.1305/2013;
Nr.1307/2013;
Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr.809/2014.). Tā pat
juridiskā ekspertīze veikta normatīvajā regulējumā par lauksaimniecības dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu reģistrācijas sistēmu un priekšlikumu izstrāde šīs sistēmas
pilnveidošanai.
Pieņemti
2014.gada
15.jūlija
MK
noteikumi
Nr.393
“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas
juridiski saistošā nolīguma izstrādē un UNFF nākamās sesijas sagatavošanas procesā.
Aktualizētas Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, lai nodrošinātu
saskaņotību ar plānošanas dokumentiem tādējādi veicinot meža nozares attīstību
saskaņā ar Saeimā apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam
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izvirzītajām prioritātēm. Sadarbībā ar nozares interešu grupām sagatavots
pamatnostādņu aktualizācijas projekts un to vides pārskata projekts SIVN
nodrošināšanai. Turpinās darbs pie pamatnostādņu projekta precizēšanas un
noformēšanas. Nodrošināta priekšlikumu sagatavošana Latvijas ziņojumiem EK, FAO
un AN EKE (UNECE) par meža nozari (JQ, TCQ, IEEAF, Tirgus ziņojums).
Sagatavoti un iesniegti Latvijas ziņojumi. Koordinēta ZM padotības iestāžu darbu
Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas)
ieviešanā. Aizsardzības ministrijā iesniegts apkopojums par Eiropas Parlamenta un
Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanu 2013.gadā
uzraudzības rādītājiem.
ZM tika uzsākta intensīva gatavošanās 2015.gada Latvijas prezidentūrai Eiropas
Savienības Padomē: tika sagatavoti un saskaņoti 12 informatīvie materiāli un 30
mandāti par aktuālajiem tiesību aktu projektiem zivsaimniecībā, saskaņoti 7 citu
ministriju sagatavotie mandāti, kā arī sagatavota zivsaimniecības daļa Latvijas PRES
prioritāšu dokumentam. Turklāt sagatavotas darba kārtības ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomēm, kā arī darba grupu plānojums un aptuvenais laika
grafiks tiesību aktu izskatīšanā. Nodrošināta nepieciešamā sagatavošanās priekš ES
koordināciju vadīšanas ES sarunās ar trešajām valstīm un starptautiskajām
organizācijām.
Nodrošināta Latvijas prezidentūra Baltijas jūras reģiona organizācijā
BALTFISH (līdz 2014.gada 1. Pusgada beigām), tai skaitā, sagatavots plāns
izmetumu aizlieguma ieviešanai Baltijas jūrā, BALTFISH viedoklis par daudzsugu
pārvaldības plānu, kā arī BALTFISH darba plāns. BALTFISH vārdā sniegtas 3
prezentācijas dažādos starptautiskos pasākumos par izmetumu aizlieguma ieviešanu
Baltijas jūrā. Nodrošināta BALTFISH Foruma un augsta līmeņa sanāksmes norise
29.-30.04.2014. Rīgā, un BALTFISH augsta līmeņa grupas sanāksme 16.06.2014.
Nodrošināta nacionālo interešu pārstāvniecība un aizstāvība ES institūcijās
zivsaimniecības jautājumos, t.sk. ZM speciālisti sagatavoja pozīcijas un informatīvus
materiālus uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomju
sanāksmēm, sākotnējās pozīcijas un instrukcijas uz COREPER I sanāksmi, kā arī
ministram, vadībai un atašejiem sagatavoti nepieciešamie dokumenti priekš tikšanās
ar EK un EP pārstāvjiem u.c.. Nodrošināta dalība ES Padomes, EK un starptautisko
zvejniecības organizāciju sanāksmēs par Latvijai būtiskiem jautājumiem. Sagatavoti
komentāri par BALTFISH dokumentiem, tai skaitā, par kvotām Baltijas jūrā un
sagatavošanos izmetumu aizliegumam, kā arī nodrošināta dalība 5 tā sanāksmēs.
Nodrošināta EK zvejas kontroles audita vizīte Latvijā un Darbības plāna par Latvijas
zvejas kontroles uzlabošanu noslēgšana pirms termiņa. Nodrošināta nepieciešamo
ziņojumu iesniegšana un savstarpējās palīdzības sniegšana Nelegālās, neregulētās un
nereģistrētās zvejas apkarošanas regulas izpildei. Nodrošināta Latvijas interešu
aizstāvība 11 EJZF īstenošanas un deleģēto aktu izstrādes un apstiprināšanas procesā.
Turpinās sadarbība ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizāciju (OECD)
kontraktēto ārējo vērtētāju, kas gatavoja izvērtējuma ziņojumu par Latviju, kā arī
nodrošināta dalība OECF COFI 115. sesijā 2014.gada oktobrī, kurā notika Latvijas
izvērtēšana atbilstībai OECD rekomendācijām.
2014. gadā tika veikts plašs analītiskais darbs attiecībā uz lauksaimniecības
nozari kopumā un atsevišķiem lauksaimniecības nozares sektoriem. Lai novērtētu
lauksaimniecības nozari, tās sektoru un tirgus attīstības tendences, 2014. gadā tika
gatavoti pārskati par piena, gaļas, graudkopības, augļu un dārzeņu nozarēm. Regulāri
veikta datu apkopošana, apstrāde un plaša klāsta informatīvo materiālu sagatavošana
par pasaules, ES un Latvijas cenām, importa un eksporta norisēm dzīvnieku izcelsmes
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un augkopības produktiem. Ņemot vērā atsevišķu trešo valstu 2014. gadā īstenotos
tirgus pasākumus (Krievijas 2014. gada lēmums aizliegt importu noteiktai
lauksaimniecības produkcijai, izejvielām un pārtikai no ASV, Eiropas Savienības,
Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas), tika analizēti iespējamie zaudējumi un gatavoti
analītiskie materiāli un izstrādāti priekšlikumi pasākumiem, lai mazinātu importa
aizlieguma radītās sekas. Ārējās tirdzniecības jomā 2014. gadā noritēja arī aktīvs
darbs pie vairāku ES un trešo valstu divpusējiem tirdzniecības līgumiem, piemēram,
ES-ASV, ES-Japānas un ES-Kanādas divpusējo līguma nosacījumu izvērtēšanas un
Latvijas nostājas sagatavošana. Gatavoti dažādi informatīvie materiāli, analizējot
tirdzniecības datus, identificējot pozitīvos sadarbības aspektus, kā arī
problēmjautājumus. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai ar Krieviju, ASV un
Ķīnu. Izvērtētas un sniegts atzinums par citu ministriju sagatavotājiem pozīciju,
instrukciju un dažādu informatīvo materiālu projektiem par ārējās tirdzniecības
jautājumiem.
Darbs noritēja arī attiecībā uz ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū par ministrijas
kompetencē esošajiem jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus un
sagatavojot atbilstošu ministrijas nostāju. Turklāt, aktualizējoties daudzpusējām
sarunām par Vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (TiSA), tika veikta dokumentu
izvērtēšana un Latvijas nostājas definēšana. Sagatavota precizēta informācija par
"klusēšanas-piekrišanas" principu un tā ieviešanas gaitu. ZM eksperti 2014. gadā
piedalījās vairākās OECD Lauksaimniecības komitejas sesijās, darba grupās
(Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupa, Apvienotā lauksaimniecības un
vides darba grupa, Apvienotā lauksaimniecības un tirdzniecības darba grupa),
komitejas projektos (Saimniecības līmeņa analīzes tīkls, Pārtikas ķēdes analīzes tīkls)
un citos saistītos pasākumos (Lauksaimniecības globālais forums, Vides globālais
forums) un semināros. Tika vērtēti OECD materiāli par aktuālajiem pētījumiem un
sagatavots Latvijas viedoklis. Par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, tiešajiem
maksājumiem un lauksaimniecības produktu veicināšanu 2014.gadā tika nodrošināta
pārstāvība ES institūciju darba grupu sanāksmēs – 2014. gadā kopā 91 sanāksmes. To
ietvaros tika izvērtēti EK izstrādātie dokumenti, gatavotas instrukcijas un pozīcijas,
noformulējot Latvijas nostāju, un informētas sadarbības institūcijas par to kompetencē
esošajiem jautājumiem.
Ir apstiprināta ZM darbības stratēģija 2014-2016.g. laika periodam un tā ir
pieejama ZM mājas lapā.
ZM darbinieki ņēma aktīvu dalību, t.sk. uzraudzīja un kontrolēja, Latvijas
sagatavošanos procesu un dažādās aktivitātes prezidentūrai ES Padomē 2015.gada
1.pusgadā ZM kompetences ietvaros.
Veikta LVAEI uzraudzība par Lauksaimniecības ekonomiskās informācijas
sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS) darbību. Sagatavota un nosūtīta atskaite EK par
bioloģiskās lauksaimniecības rezultātiem Latvijā 2014.gadā. Līguma par
lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību
uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības
nodrošināšanu ar LVAEI veikta 2014.gada ceturkšņa atskaišu izvērtēšana un
saskaņošana. Apkopota LVAEI iesniegtā cenu informācija (iknedēļas, mēneša) un
ievietota ZM serverī. Lai nodrošinātu sekmīgu ISAMM sistēmas darbību, regulāri
uzraudzīta un koordinēta ziņošana ISAMM sistēmā, kas ES dalībvalstīm ir jāveic,
īstenojot Eiropas Komisijas noteiktās ziņošanas prasības.
Nodrošināts, ka Latvijas tradicionālajos kūpinājumos zivīm un gaļai policiklisko
aromātisko ogļūdeņražu norma tiek saglabāta esošajā līmenī (EK 12.12.2014. Regula
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(ES) Nr.1327/2014). Sadarbībā ar EK izstrādātas un apstiprinātas 4 vadlīnijas
zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā, sagatavoti 7
Prezidentūras mandāti, nodrošināta dalība ES institūciju darba grupu 91 sanāksmē,
sagatavotas 3 pozīcijas, 19 instrukcijas un 4 atzinumi.
1.5 Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai 2014.g. padotas šādas iestādes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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””.

Zemkopības ministrija 2014.g. ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”.
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”.



*- 2014.gada 4.ceturksni sākas LAF reorganizācija, ieguldot to akciju kapitāla vērtību AS „Attīstības finanšu institūcija”
(AFI). AR ZM 15.10.2014. rīkojumu Nr.166 LAF akciju kapitāla vērtība izslēgta no ZM ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem,bet ZM
saskaņa ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 3.pantu (likums stājas spēkā 01.03.2015.) ieguva 30% akcijas AS „Attīstības
finanšu institūcija Altum” (AFI).Ar ZM 30.04.2015. rīkojumu Nr.64 ZM ar 15.04.2015. ZM uzņēma ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu uzskaitē 30% AFI akciju kapitāla vērtību .
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2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Budžeta programmu un apakšprogrammu, saņemto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums
ZM budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī ziedojumu un
dāvinājumu, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2014. gadā ir attēlots zemāk
esošajās tabulās. Informācija par atsevišķu budžeta programmu un apakšprogrammu
finanšu līdzekļu izlietojumu ir ietverta pārskata pielikumā.
Tabula nr.3.
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums (eiro)
2014.gadā
2013.gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Apstiprināts
izpilde
Izpilde
likumā
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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
transferti
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

591 270 255

590 572 927

582 647 607

581 129 366

582 307 201

574 705 676

9 112 962

7 221 686

7 111 607

133 774

119 837

62 097

894 153

924 203

768 227

590 947 675

591 622 349

582 691 022

567 996 571

573 058 972

566 416 908

57 737 741

65 702 939

61 218 824

478 366 666

474 314 074

473 584 656

880 681

1 175 213

1 172 218

31 011 484

31 866 746

30 441 210

22 951 104

18 563 377

16 274 114

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2014. gadam”
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2.2. Zemkopības ministrijas sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
ZM sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji , ņemot vērā to
apjomu ir uzrādīti atsevišķi šī pārskata pielikumā nr.2..
2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Likumā «Par valsts budžetu 2014. gadam» ZM noteiktais prioritāšu saraksts un
saskaņā ar MK lēmumiem papildus piešķirtais finansējums jaunām politikas
iniciatīvām ir uzrādīts zemāk esošajā tabulā.
Tabula nr. 4.
Zemkopības ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu saraksts 2014.gadam
Nr.p.k.

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

Finansējuma
apmērs, (eiro)

1

2

3

Kopā pamatfunkciju īstenošanai

3 940 352

396 091

1.1

Ieņēmumu daļas ( +; - )
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320
euro ar 2014.gada 1.janvāri, t.sk.:
Pārtikas un veterinārais dienests

1.2

Lauku atbalsta dienests

1.3

Lauksaimniecības datu centrs

5 135

1.4

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

1 589

1.5

Valsts meža dienests

1.6

Valsts augu aizsardzības dienests

1.7

220 744

2.1

Zemkopības ministrija
Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri,
t.sk.:
Pārtikas un veterinārais dienests

2.2

Lauku atbalsta dienests

125 142

2.3

Valsts meža dienests

25 006

2.4

Valsts augu aizsardzības dienests

17 341

2.5

3.1

Zemkopības ministrija
Elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma
kompensēšana, t.sk.:
Pārtikas un veterinārais dienests

3.2

Lauksaimniecības datu centrs

3.3

Valsts augu aizsardzības dienests

24 068

3.4

Zemkopības ministrija
Valsts uzraudzības stiprināšana pārtikas aprites un
veterinārajā jomā, t.sk.:
Pārtikas un veterinārais dienests

28 250

1

2

3

4
4.1

109 625
13 836

225 882
35 363
4 661

48 952

4 303
75 351
19 328
3 705
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748 204
463 630

4.2

5
5.1
5.2
6
7
8
9
10
11

Zemkopības ministrija (transferts Valsts zinātniskajam
institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR””)
ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešana
un ZM un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās
pakalpojumu sistēmas attīstība 2014. – 2020.gadā, t.sk.:
Lauku atbalsta dienests
Zemkopības ministrija
Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana/
Valsts meža dienests
Kokmateriālu un koka izstrādājumu nodrošināšana
Eiropas Savienības tirgū/Valsts meža dienests
Zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana/
Lauku atbalsta dienests (Zivju fonds)
Augu veselības un augu aprites uzraudzības
nodrošināšana/Valsts augu aizsardzības dienests
Latvijas valsts uzņemto Starptautisko saistību
nodrošināšana lauksaimniecības jomā (dalības
nodrošināšanai OECD pasākumos)/Zemkopības ministrija
IT infrastruktūras pielāgošana Latvijas prezidentūras ES
Padomē nodrošināšanai/Zemkopības ministrija

284 574

1 370 755
1 029 266
341 489
386 709
77 147
281 473
249 892
89 661
44 325

Avots: likums “Par valsts budžetu 2014. gadam”

2.4. 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 MK 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.
Tabula nr.5.
Zemkopības ministrijas 2015.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)
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63 751
54 983
27 225
26 520
31 425
8 745
5 313
4 260
2 213
13 785

Maksājumu
apmērs, EUR

Starptautiskās institūcijas nosaukums
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (ECPGR)
Kopā

3 500
240
3 500
245 460

Avots: likums “Par valsts budžetu 2015.gadam” ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 03.07.2015.

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.
2.5. Sniegtie pakalpojumi
Zvejniecības likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka ZM 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 ES likumdošanas prasības. ZM 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.
2009.gada 2.jūnija MK noteikumu Nr. 503 „Noteikumi par zivju izkraušanas
kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudi” 4.punkts nosaka, ka jūrā nozvejoto zivju pirmo pirkšanu veic reģistrēti
zivju pircēji, kuri ZM ir saņēmuši zivju pircēja reģistrācijas apliecību. Lai nodrošinātu
šo funkciju, ZM veic pirmo pircēju reģistrāciju. Reģistrācijas nolūkā katru pircēju
identificē atbilstīgi viņa PVN maksātāja numuram, nodokļu maksātāja identifikācijas
numuram vai citam unikālam identifikatoram valsts datubāzē. Pircējiem tiek piešķirti
unikālas secības kārtas numuri, kas ir nepieciešami produktu pirmās pirkšanas
darījuma ievadīšanai sistēmā LZIKIS, kā arī pārdošanas zīmju datu ievadīšanai. Šādi
numuri tiek piešķirti ZM reģistrētiem zivju pircējiem kopā ar zivju pircēja
reģistrācijas apliecību un sistēmas LZIKIS lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Maksa par šiem netiek iekasēta.
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2014. gadā tika noslēgta EK un Latvijas kopīgi sagatavotā darbības plāna
īstenošana Latvijas zvejas kontroles sistēmas uzlabošanai. Šī plāna ietvaros ZM
pabeidza darbu pie LZIKIS izstrādes pirmās fāzes. Tā sāka darboties 2014.gada
janvārī. Lai nodrošinātu visu datu atrašanos vienkopus, 2014.gada laikā ZM no VVD
pārņēma zvejas darbību elektroniskās ziņošanas sistēmu un veica tās funkcionalitātes
integrāciju LZIKIS. Līdz 2014.gada beigām tika nodrošināta pilnīga nozvejas žurnālu
elektroniska aprite.
ZM darbības ietvaros iepriekšējo gadu laikā ir 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 ZM padotības iestāžu pakalpojumi. Iepriekšējā pārskata
periodā ir sācis savu darbu ZM Klientu apkalpošanas centrs (KAC), kurā apmeklētāji
var saņemt informāciju par Zemkopības ministrijas un tās sešu padotības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saņemt pašus pakalpojumus. KAC klientiem visu
nepieciešamo informāciju par pakalpojumiem sniedz LAD klientu apkalpošanas
speciālisti. KAC pieņemto dokumentu skaits iestāžu pakalpojumiem ir vidēji 6 492
dokumenti mēnesī kopā visos 10 KAC Latvijā. Visvairāk KAC tiek pieprasīti LAD un
LDC pakalpojumi. Pārējo padotības iestāžu klienti izvēlas pakalpojumu pieprasīt
konkrētajā iestādē. Klientu pārvaldības sistēma CRM 2014.gada ietvaros tika uzlabota
un daļēji integrēta ar vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu Latvija.lv un
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personas datu izgūšanas un atjaunošanas
programmatūru.

2.6. Vadības un darbības
nodrošināšanai ministrijā

uzlabošanas

sistēmas

efektīvas

darbības

ZM integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā Iekšējā audita nodaļa sadarbībā ar iesaistīto struktūrvienību
atbildīgajām personām par procesu izstrādi un aktualizēšanu ir veikusi nepieciešamās
izmaiņas ZM Integrētās vadības sistēmas procesu aprakstu shēmās, procesu
sarakstā, galvenās struktūras mapēs (ZM rīkojumu un kārtību reģistrs, amatu aprakstu
reģistrs u.c.). 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.
Iekšējais audits
Iekšējā audita struktūrvienība atbilstoši valsts sekretāra apstiprinātai audita
stratēģijai veic ministrijas un tās padotības iestāžu iekšējās kontroles sistēmas
novērtējumu. Auditu pārbaudēs tiek vērtēti visi būtiskākie iekšējās kontroles sistēmas
darbību raksturojoši faktori:
 darba izpildes efektivitāte un produktivitāte;
 finanšu pārskatu ticamība un pietiekamība;
 atbilstība normatīvajiem aktiem;
 aktīvu aizsardzība.
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Iekšējo auditu rezultāti un sagatavotie ieteikumi regulāri tiek prezentēti
ministrijas un padotības iestāžu vadībai.
Pārskata gadā ministrijas resorā ir veikti 12 auditi- pamatdarbības un atbalsta
sistēmās, kā arī ministrijas pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu sistēmās.
2014. gadā veikto iekšējo auditu rezultātā tika izteikti 90 ieteikumi iekšējās
kontroles sistēmas uzlabošanai. ZM Iekšējā audita nodaļa veic periodisku ieteikumu
ieviešanas uzraudzību un informē ministrijas vadību par ieteikumu ieviešanas
progresu.
Iekšējā audita nodaļa, ņemot vērā pārskata periodā veikto auditu rezultātus,
auditu ieteikumu ieviešanas gaitu, ārējo auditu rezultātus, kā arī citus pārliecības
radīšanas aspektus, sniedza viedokli par ZM resora iekšējo kontroles sistēmu: iekšējā
kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi – ir konstatēti
daži specifisku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas,
pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un
iestādes mērķi tiks sasniegti.
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 augsta 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
2014.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
2014. gada janvārī ministrijā bija 252 amata vietas, (221 ierēdņu amati, 28
darbinieku amati un 3 amatpersonu amati). Lai nodrošinātu Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē norisi 2015.gadā bija nepieciešams palielināt amatu vietu skaitu,
kā arī pārdalīt amata vietas starp ministrijas struktūrvienībām, tādēļ 2014.gada decembrī
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ministrijā tika palielināts amata vietu skaits un tas bija 260 amata vietas (227 ierēdņu
amati, 30 darbinieku amati un 3 amatpersonu amati). 2014. gada sākumā bija
nodarbinātas 246 personas, bet gada beigās – 261 persona: 231 ierēdņi, 28 darbinieki
un 2 amatpersonas, no tiem 75,5 % sievietes un 24,5 % vīrieši. Faktiskais vidējais
darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2014. gadā bija 255 (1. attēls)
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Personāla vidējais vecums ministrijā ir 41 gads. Ministrijas personāla
sadalījums pa vecuma grupām redzams 2. attēlā. 14 % ministrijas personāla nav
vecāki par 30 gadiem, 41 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. 26% personāla
ir vecumā no 41 līdz 50 gadi, 13% personāla ir vecumā no 51 līdz 60 gadi, 6%
personāla ir vecumā virs 60 gadi. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 22 gadi, bet
vecākajam 73.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2014. gada decembrī
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2014. gadā ministrijai bija pozitīva bilance strādājošo skaita pieaugumā
(3. attēls). Gada laikā atbrīvoti 13 ierēdņi un darbinieki, bet pieņemti 29 ierēdņi un
darbinieki.
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3. attēls. Darbinieku bilance 2014. gadā
Ministrijā strādā 2 ierēdņi ar doktora grādu, 140 ierēdņiem (darbiniekiem) ir
maģistra grāds, 109 ierēdņiem (darbiniekiem) – bakalaura grāds, 2 darbiniekiem ir
pirmā līmeņa augstākā izglītība, 4 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un 4
darbiniekiem ir vispārējā vidējā izglītība (4. attēls).
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2014. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan
citu mācību un izglītības centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada
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laikā 91 ierēdnis (darbinieks) apmeklējis Valsts administrācijas skolas piedāvātās
mācības. Vidēji katrs ierēdnis gada laikā mācības apmeklējis 1,2 reizes. Kopumā
ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu apmeklējuši 130 reizi un mācījās
903,5 stundas. Visvairāk ministrijas ierēdņi apmeklējuši mācību kursus „Efektivitātes
pilnveidošana darbā ar MS Office 2010 programmatūrām (Word, Excel)” (17
nodarbinātie), „Infografiku veidošana” (6 nodarbinātie), „Konflikts kā iespējamais
sabiedrotais” (6 nodarbinātie), „Stresa menedžments” (6 nodarbinātie), „Datu apstrāde
un pārskatu sagatavošana ar MS Office Excel 2011(Excel 2)” (5 nodarbinātie),
„Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (valsts
amatpersonām un pašvaldību darbiniekiem)” (5 nodarbinātie), „Politikas plānošanas
dokumentu ietekmes novērtēšana” (5 nodarbinātie), „Publiskās finanses, budžeta
veidošanas pamati” (5 nodarbinātie). Arī citos mācību centros 47 ministrijas ierēdnis
un darbinieks 527 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar amata
pienākumiem saistītiem jautājumiem. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 60 reizes.
2014.gadā turpinājās intensīva gatavošanās 2015.gada Latvijas prezidentūrai Eiropas
Savienības Padomē. Lai sagatavotos šim procesam 109 ierēdņi piedalījušies ar
prezidentūru saistītās mācībās 3901 stundu apjomā. Vidēji ierēdņi apmeklējuši
prezidentūras mācību 3 kursus. Kopumā 2014.gadā ministrijā strādājošie mācījušies
5331 stundas.

4.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi
Lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki informāciju par valsts politiku
lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas
rūpniecībā 2014. gadā regulāri saņēma ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Tika arī
izdoti bukleti un ziņu lapas, rīkoti semināri, konferences, tikšanās ar zemkopības
ministru Jāni Dūklavu un ZM speciālistiem un citi sabiedrības informēšanas un
izglītošanas pasākumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta lauksaimnieku informēšanai par
LAP pasākumiem , kā arī Rīcības programmas EZF atbalsta pasākumu ieviešanu
Latvijā, noslēdzot iepriekšējo daudzgada (2007. – 2013.) budžeta periodu, kā arī jaunā
perioda (2014. - 2020.) fondu atbalsta pasākumu nosacījumiem lauku attīstībā
(ELFLA) un zivsaimniecībā ( EJZF). Lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki
un pārtikas ražotāji regulāri saņēma informāciju par pasākumu termiņu un par
izmaiņām pasākumu nosacījumos un jaunieviestajiem pasākumiem – gan ar nozaru
sabiedrisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan ZM mājaslapā,
informācija tika izplatīta arī sociālajos tīklos, piemēram, „Twitter”, „Facebook”,
„Draugiem”.
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 2014. gadā tika sagatavota un
izplatīta 342 relīzēs, kas arī ievietotas ZM mājaslapā www.zm.gov.lv. No tām 45
relīzes informēja par izmaiņām LAP pasākumu nosacījumos un finansējuma
saņemšanā, Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) reformas ieviešanas gaitu un
uzsākto jauno plānošanas periodu (2014. – 2020.), kā arī Latvijas nostāju ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Savukārt 20
relīzes informēja par EJZF pasākumu izsludināšanu, kā arī Kopējo Zivsaimniecības
politiku (KZP) jaunajā plānošanas posmā un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Par meža jautājumiem informēts 25
relīzēs, bet 49 ziņās medijiem – par ĀCM jautājumiem. No visām ziņām plašsaziņas
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līdzekļiem par atbalstu ražotājiem informēja 42 relīzes, par jaunumiem Ministru
kabinetā izsludinātajos un pieņemtajos noteikumos vēstīja 87 relīzes, bet 14 relīzes
informēja par aktuālo lauksaimniecības zemes jautājumos. Par gaidāmo Latvijas
prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izsūtītas 4 relīzes, bet angļu valodā
sagatavotas un izplatītas 8 relīzes citvalstu mediju žurnālistiem. Visa sagatavotā
informācija nosūtīta arī ZM sadarbības partneriem – sabiedriskajām organizācijām un
ražotāju asociācijām.
Noorganizēti 613 informatīvie un izglītojošie semināri. To ietvaros sniegta
informācija jaunā perioda ELFLA un EJZF pasākumu iespējām, īpaša interese bijusi
par fondu jaunajiem pasākumiem un aktivitātēm. Novadītas arī 98 informatīvās
nodarbības jauniešiem par mežu un tā apsaimniekošanu. Notikuši 40 mācību un
pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un 4 braucieni uz citām ES dalībvalstīm.
Notikušas diskusijas, semināri un darba grupas, lai pašvaldību iestādes,
vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus aktivizētu sadarboties teritorijas attīstībā un
informētu par pieejamo KLP un KZP pasākumu atbalstu.
Īpašajā informatīvajā seminārā reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – preses
dienā reģionālajiem medijiem „Aktualitātes Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā
un mežsaimniecībā 2014.gadā”, ko apmeklēja 16 dažādu mediju pārstāvji,
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ministrijas amatpersonas un speciālisti sniedza
skaidrojumus par ES fondu apguves iespējām, informāciju par iepriekšējā plānošanas
perioda fondu apguves rezultātiem, stāstīja par jauno pasākumu nosacījumiem un
iespējām lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem, kā arī atbildēja uz
žurnālistu jautājumiem.
Latvijas ražotāji piedalījušies vairākās starptautiskajās izstādēs, kā arī
gadatirgos un specializētajos pasākumos, popularizējot Latvijas pārtikas produkciju.
Gada garumā norisinājās gatavošanās izstādei „Zaļā nedēļa 2015” Berlīnē (notiek
katra gada janvārī).
Zemkopības ministrs 2014. gadā vairāk nekā 25 darba vizītēs apmeklējis
Latvijas pilsētas, novadus un pagastus, ticies ar lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un
zivsaimniekiem. To norisi atspoguļojuši reģionālo mediju žurnālisti.
Jānis Dūklavs un ZM speciālisti piedalījušies LTV 1, LTV7, LNT, TV3,
LR1, LR 4 raidījumu ierakstos un tiešraidēs, kurās notikušas diskusijas par ZM
kompetences tematiku. Zemkopības ministrs viesojies vairāku reģionālo mediju
redakcijās un atbildējis uz lasītāju jautājumiem.
Tāpat ministrs 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”, „Sestdiena” un reģionālajos
medijos, kā arī interneta aģentūru portālos (LETA, BNS), specializētajos (“Latvijas
Piensaimnieks”, LLKC izdevumā „Lauku Lapa” un „Zivju Lapa”) un reģionālajos
medijos. Jūtami palielinājusies interese un publikāciju skaits krieviski rakstošajos un
raidošajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, „Jaunais Vēstnesis”, „Rēzeknes Vēstis”,
„Bizness un Baltija”, Pirmais Baltijas kanāls, LTV 7 krievu ziņas, Radio 4 Doma
Laukums, BBC Krievu redakcija u.c. Visu Latvijas plašsaziņas pārstāvji aktīvi
interesējušies par ĀCM jautājumiem.
Mediji arī informējuši sabiedrību par to, ka Jānis Dūklavs 2014. gadā par
augstiem sasniegumiem apbalvoja 53 lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zivsaimniecības un pārtikas aprites darbinieku, pasniedzot MK Atzinības rakstu, ZM
medaļas „Par centību”, ZM Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.
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Regulāri aktualizēta informācija ministrijas interneta mājaslapā. ZM tīmekļa
vietnē, veicot sabiedrības viedokļa apzināšanu, sadaļās „Sabiedrības līdzdalība” un
„Aptauja”, ievietoti jautājumi par ZM kompetences nozarēm un normatīvo aktu
projekti. Regulāri publicēta informācija par svarīgākajiem ZM pasākumiem un
norisēm mājaslapas sadaļā „Darba plāns”.
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. Izveidota
ZM mājaslapas angļu valodas versija, kurā publicētas prezidentūras prioritātes,
gaidāmās aktualitātes, ZM departamentu detalizēts kompetenču un atbildības
sadalījums un rādītāji, kā arī darbinieku kontaktinformācija. Apkopota informācija par
ES fondu veiksmes stāstiem, kas izmantota Latvijas prezidentūras ES Padomē bukleta
sagatavošanā - no ELFLA atlasīts projekts par ieguldījumiem SIA „Latgales dārzeņu
loģistika”, bet no EZF - projekts par ieguldījumiem uzņēmuma „Karavella” („Kaija”).
Sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavots infografiks, kurā attēlots ES fondu lauku
attīstībā un zivsaimniecībā finansējums Latvijā un lielākie ieguldījumu posteņi. Veikti
visi nepieciešamie sagatavošanās darbi prezidentūras informācijas izplatīšanai
Latvijas, ES dalībvalstu un trešo valstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. Pagājušajā gadā norisinājās četras
reģionālās konferences „Esi informēts un ražo laukos” visos Latvijas vēsturiskajos
novados (Kandavā, Saulainē, Rēzeknē un Smiltenē) ar zemkopības ministra Jāņa
Dūklava un ZM amatpersonu piedalīšanos. Kopā konferencēs piedalījās 1048
dalībnieki, kā arī nodrošināta tiešraide interneta tīmeklī (1355 pieslēgumi).
Reģionālajās konferencēs runāts par tiešmaksājumiem, kā arī izmaiņām LAP
nosacījumos jaunajā daudzgadu budžeta periodā, īpaši jaunajiem pasākumiem un
aktivitātēm, zaļināšanas nosacījumiem un atbalstu mazajiem, vidējiem un jaunajiem
lauksaimniekiem, kā arī modernizācijas veida pasākumiem. Konferences gaitā
sniegtas atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem.
Notikusi zemkopības ministra Jāņa Dūklava preses konference, kuras laikā
zemkopības ministrs sniedza informāciju par veicamajiem pasākumiem
lauksaimnieku atbalstam pēc Krievijas sankciju ieviešanas, aizliedzot importēt virkni
Latvijā ražoto lauksaimniecības preču un pārtikas produktu.
Sagatavoti un LTV 1. programmā 11 reizes pārraidīti sižeti par LAP
pasākumiem un projektu veiksmīgu realizāciju reģionos televīzijas raidījumā „Es –
savai zemītei”.
Sagatavoti trīs laikraksta „Latvijas Avīze” ielikumi par LAP apguves
rezultātiem Latvijā 2007. - 2013. gadā, par finansējuma iespējām no ES fondiem
2014. – 2020. gadā, kā arī sniegta aktuālākā informācija par jaunā 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, kā
arī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) sanāksmēm. Apkopoto
informāciju zemkopības ministrs izmantojis diskusijām ar lauksaimniekiem. Gatavota
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informācija par LAP pasākumu finansējumu, izmaiņām normatīvajos aktos un
Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kas regulāri nosūtīta lauksaimnieku organizācijām.
Plašsaziņas līdzekļi aktīvi atspoguļoja lauku uzņēmēju konkursa „Sējējs
2014” norisi. Sagatavots un izdots īpašs ZM rīkoto konkursu „Sējējs 2014” un „Zelta
Čiekurs 2014” kalendārs 2015. gadam.
Vērtīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā devusi Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) struktūrvienība – Valsts Lauku tīkls (VLT),
kas vienuviet apkopo lauksaimniekiem nepieciešamo informāciju no dažādiem
avotiem. VLT galvenās informēšanas pasākumi 2014. gadā bija šādi:
 izdoti 12 izdevuma „Lauku Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi mēnesi 6266
eksemplāros), kuros apkopota aktuālākā informācija. Izdevums pieejams
arī elektroniski VLT mājaslapā; katru nedēļu izdota „Lauku e-Lapa”;
 izdoti četri informatīvie izdevumi meža īpašniekiem, katrs 8000
eksemplāros, kā arī četri pielikumi (kopā 9000 eksemplāri);
 lauksaimnieki regulāri informēti par aktualitātēm LAP 2014. – 2020.
gadam reģionos norisošos semināros un diskusijās par uzņēmējdarbības
veicināšanas tematiem, LEADER pieeju, kā arī labas prakses piemēriem;
 pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
ietvaros norisinājušās 24 reģionālajās teritorijās;
 veiktas trīs apmācības (e-apmācības) programmu uzturēšanai un
atjaunošanai tālmācībā; veikta interneta rīka uzturēšana par ES atbalsta
pieejamību; aktualizēta datorprogramma meža apsaimniekošanas plāna
informācijas sistēmai (MAPIS); uzlabots interneta rīks piena lopkopības
ražošanas modeļa izvēlei; izveidota datubāze par tehnikas izmaksām
noslodzi un degvielas patēriņu piensaimniecībā un graudkopībā;
 rīkota piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros par
uzņēmējdarbības veicināšanu un dažādošanu;
 regulāri aktualizēts aktuālo pasākumu kalendārs un izdots VLT buklets;
 aktivitātē „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”
organizēti 313 informatīvie un 290 izglītojošie semināri, īstenoti 37
pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un divi uz Eiropas valstīm;
 veikti demonstrējumi augkopībā 7 tēmās 6 saimniecībās, informācija
publicēta žurnālā “Agrotops”, izdevumā „Lauku Lapa” un LLKC mājas
lapā.
Demonstrējumos
iegūtie
rezultāti
apkopoti
izdevumā
„Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2014”.
Mežsaimniecība. Ilggadīgajai Meža dienu tradīcijai 2014.gadā jau
86.gadskārta! Meža dienu patrons bija Valsts prezidents Andris Bērziņš. Meža dienu
laikā visa Latvijas sabiedrība tika aicināta veidot Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem, labiekārtot un radīt jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī pievērst lielāku
uzmanību koksnes plašākai izmantošanai ēku būvniecībā, interjerā vai savas sētas
labiekārtošanā. Meža dienu 2014 moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to Meža
dienu pamatmērķis bija sakārtot vidi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Kā ik gadu, arī 2014.gadā Meža dienu ideju iedzīvināšanai tika nodrošināts
Meža attīstības fonda finansiāls atbalsts. Savukārt pašvaldības piedalījās konkursā par
Meža dienu norisi, iesniedzot idejas koku stādījumiem, atpūtas vietu pilnveidošanai
un radīšanai, mazo arhitektūras formu izveidošanai, izmantojot koku kā būvmateriālu.
Centrālais pasākums notika Rundāles novada Rundāles pils parkā. Muzejs ļoti augstu
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novērtēja meža nozares pārstāvju ieguldīto darbu, īstenojot pirmo Meža parka
apstādīšanas posmu. Meža dienās 2014 notika ap 400 pasākumu.
Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir nozares augstākais
apbalvojums un atzinība par ieguldījumu nozares attīstībā, 2014.gadā pasniedza jau
desmito reizi – šoreiz kokrūpnieka un mecenāta Augusta Dombrovska celtajā kultūras
pilī Ziemeļblāzma, Rīgā. Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības
ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti, un otrajā
- zemkopības ministra vadītā Meža dienu komiteja. Meža dienu komiteja nosaka meža
nozares gada balvas „Zelta čiekurs” ieguvējus nominācijās „Par mūža ieguldījumu”,
„Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspējīgu saimniekošanu” un „Par
ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”. Par mūža ieguldījumu tiek godināti pieci
nozares ļaudis, bet pārējās nominācijās kritērijs ir paveiktais pēdējo divu gadu laikā.
Balvas ieguvēji saņēma lielo „Zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika
pasniegts mazais „Zelta čiekuriņš”.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, kurš notika
astoto reizi, piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī
interešu izglītības pulciņi un mazpulki, iepazīstot koku kā mūsdienīgu, drošu un
daudzfunkcionālu materiālu un pievēršot uzmanību koka izmantošanai dažādās
celtnēs Latvijā un pasaulē. Konkursam 2014.gadā iesūtīti 166 kolektīvu darbi – 47
darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 15 darbi 10.-12.klašu un
profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbus interešu izglītības pulciņu un
mazpulku grupā.
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MPKC) VLT pasākumu
ietvaros 2014. gadā klajā laida četrus informatīvos izdevumus „Čiekurs” (vienu reizi
ceturksnī). Izdevums pieejams arī elektroniski MPKC mājaslapā www.mkpc.llkc.lv.
Pēc nepieciešamības ZM speciālisti gatavojuši informācija un atbildes uz
mežsaimnieku jautājumiem Meža konsultatīvā padomes un Medību saimniecības
attīstības fonda sanāksmēm. Apkopoto informāciju zemkopības ministrs izmantojis
diskusijām ar mežsaimniekiem un medniekiem.
Zivsaimniecība. Īpaša konference zivsaimniekiem „Zivsaimniecības nozares
attīstība un iespējas” 2014. gadā organizēta Engurē. Tajā zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un ZM speciālisti informēja par paveikto iepriekšējā plānošanas periodā un
iespējām EJZF līdzekļu izmantošanā jaunajā periodā, kā arī atbildēja uz zivsaimnieku
jautājumiem. Konferencē piedalījās 104 dalībnieki.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti piedalījušies vairākās
Latvijas Radio, Latvijas Televīzijas, LNT diskusijās tiešraidē par Rīcības programmas
EZF atbalsta rezultātiem Latvijā 2007.-2013. gadā un aktualitātēm Rīcības
programmas EJZF 2014. – 2020. gadam ieviešanā.
Zemkopības ministrs apmeklējis zivju pārstrādātājus Katlakalnā un Liepājā,
lai klātienē informētu nozares uzņēmējus par nozares aktualitātēm, kā arī ZM viedokli
par KZP reformu. Ministrs arī vairākkārt ticies ar nozīmīgākajiem Latvijas
zivsaimniekiem un zivju produkcijas ražotājiem un diskutējis par jaunā plānošanas
perioda EJZF pasākumiem.
Sagatavoti un LTV1 programmā astoņas reizes pārraidīti sižeti par EJZF
pasākumiem un ES projektu realizāciju televīzijas raidījumā “Es - savai zemītei”.
Savukārt laikrakstā „Latvijas Avīze” publicēti divi pielikumi par EJZF
apguves iespējām un EZF finansējuma izmantošanas rezultātiem.
Pēc nepieciešamības gatavota informācija un atbildes uz zivsaimnieku
jautājumiem par EJZF Zivsaimniecības konsultatīvā padomes un Makšķernieku
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organizāciju sadarbības padomes sanāksmēm. Apkopoto informāciju zemkopības
ministrs izmantojis diskusijām ar zivsaimniekiem un makšķerniekiem.
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) - LLKC struktūrvienība nodrošināja regulāru informācijas apriti, ievietojot aktualitātes savā mājaslapā
www.zivjutikls.lv, sekojot līdzi jaunumiem, informējot lasītājus par aktualitātēm
EJZF apguves gaitā, kā arī aktualitātēm Rīcības programmas Zivsaimniecības
attīstībai 2014. – 2020. gadam sagatavošanā. Galvenie zivsaimniecības uzņēmēju
informēšanas pasākumi 2014. gadā bija šādi:
 izdoti 4 izdevuma „Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi divos
mēnešos, 5600 eksemplāros). Izdevums pieejams arī elektroniski ZST
mājaslapā www.laukutikls.lv/zivju_lapa;
 ZST mājaslapā publicēts 41 raksts, aptverot plašu informācijas klāstu –
zivju audzēšanu, zvejniecība, vietējo teritoriju attīstību;
 izdota Zivsaimniecības gadagrāmata, publicēta arī elektroniski:
http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/
zivsaimniecibas_gadagramata_2014.pdf;
 organizēti četri informatīvi un izglītojoši semināri, kuru dalībnieki
saņēma informāciju par EJZF iespējām Latvijā, kā arī ieskatu Rīcības
programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam;
 noticis labi apmeklēts seminārs uzņēmējiem par jaunajā periodā
atbalstāmajiem pasākumiem;
 organizēti trīs mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, un divi
- uz citām ES dalībvalstīm.
 labu publicitāti ieguvušais pasākums „Atbalsts jauniešiem zvejniecības
tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai” 2014. gadā
norisinājās Liepājā, Tukumā, Limbažos un Talsos;
 aktivitātē „Zivsaimniecības popularizēšana skolā” piedalījās 190
skolēni no Alūksnes, Bauskas, Preiļiem, Limbažiem un Tukuma;
 veikta demonstrējuma “Roņu droša murda izmantošanas efektivitāte
Latvijas piekrastes zvejā” rezultātu analīze; pārskats publicēts ZST
mājaslapā.
4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
ZM, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku,
konsultējas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, regulāri piedalās LOSP,
biedrības „Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas,
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.
Izstrādājot normatīvos aktus, meža nozares jautājumos ZM konsultējas un
sadarbojās ar Latvijas dabas fondu, Pasaules dabas fondu, Meža īpašnieku biedrību un
citām nevalstiskām organizācijām. Tāpat sadarbība notika arī ar Latvijas pašvaldību
savienību. Meža konsultatīvā padome 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
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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.
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 MK 2005.gada
25.janvāra noteikumiem Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”.
ZKP sastāvā ir valsts un zivsaimniecības organizāciju pārstāvji. 2014.g. notikušas
četras sēdes, kurās skatīti dažādi nozares jautājumi, t.sk. nozvejas limitu sadales
principu pielietošana, nozvejas iespējas Baltijas jūrā, par Rīcības programmu
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam u.c. Izstrādājot normatīvos aktus un citus
politikas dokumentus zivsaimniecības jomā, ZM arī konsultējas ar nozares
nevalstiskajām organizācijām. Arī Zivju fonda padomes, kurai 2014.g. bija astoņas
sēdes, sastāvā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji. 2014.gada 9.decembrī ar
zemkopības ministra rīkojumu Nr.212 tika izveidots Latvijas iekšējo un jūras
piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības konsultatīvās padomes
sastāvs. Tajā darbojas ir valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Minētā padome
ir padomdevēja institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt biedrību un
nodibinājumu, kā arī citu organizāciju sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību
institūcijām un to līdzdalību Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības politikas izstrādē un īstenošanā. Padomei
2014.gadā notika viena sēde.
Izstrādājot normatīvos aktus un citus politikas dokumentus (tostarp Latvijas
pozīcijas ES normatīvo aktu izstrādes procesā) pārtikas, dzīvnieku barības un
veterināro zāļu aprites jomā, veterinārmedicīnā, dzīvnieku tirdzniecības, aizsardzības
un labturības jomā, tostarp par robežkontroles jautājumiem, starpinstitūciju darba
grupu darbības ietvaros ZM konsultējas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomei un Zemnieku saeimu, kā arī attiecīgās nozares nevalstiskajām organizācijām:
 pārtikas drošuma, kvalitātes un higiēnas jomā – Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federācija, „Latvijas Dārznieks”, Latvijas Augļkopju asociācija, Latvijas
Piensaimnieku Centrālā Savienība, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija,
Latvijas tirgotāju asociācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija, Latvijas maiznieku biedrība, Latvijas Biškopības biedrība, Latvijas
Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija, Latvijas Tirgu savienība, Latvijas
viesnīcu un restorānu asociācija, Lauku ceļotājs, Pārtikas amatnieku biedrība,
Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas, Latvijas cūku audzētāju asociācija,
Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Miesnieku un gaļas tirgotāju biedrība 2010,
Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija;
 dzīvnieku veselības, slimību apkarošanas, veterināro zāļu, antimikrobiālās
rezistences un veterināro zāļu atliekvielu jomā – Latvijas Veterinārārstu
biedrība, Latvijas Veterināro Zāļu Lieltirgotavu Asociācija, Latvijas
Biškopības biedrība u.c.;
 dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības aprites jomā – Latvijas
Veterinārārstu biedrība, Galvenās Lauksaimniecības Atbalsta Konsultācijas,
DzīvniekuSOS, Dzīvnieku pansija „Ulubele”, Kaķu mīļotāju klubu „Cat’s
Meow” un „Selēna”, Latvijas Kinoloģiskā federācija, SIA „Aivara Borovkova
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juridiskais birojs „AB Grupa”, Dzīvnieku drauga fonds un Latvijas Dzīvnieku
barības ražotāju un tirgotāju asociācija. Kā katru gadu sadarbībā ar Latvijas
Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociāciju notika informatīva
sanāksme par aktuālajiem jautājumiem dzīvnieku barības jomā;
 biotehmoloģiju jomā – Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija;
 pārtikas nekaitīguma jomā – Veselīga uztura speciālistu asociācija, Inovatīvo
biomedicīnas tehnoloģiju institūts, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija,
Latvijas diētas ārstu asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija,
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo
medikamentu asociācija, Aptieku attīstības biedrība, Latvijas Uzturzinātnes
speciālistu biedrība un Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija.
2014.gadā notika 4 sanāksmes, kurās ZM sadarbībā ar
Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi, Zemnieku saeimu, Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociāciju , Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju un nozaru asociācijām
izstrādāja kritērijus nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktiem. Veiksmīgas
ražotāju, ZM un PVD sadarbības rezultātā, 2014.gadā tika nosūtīts biedrības „Siera
klubs” sagatavotais pieteikums EK par produkta „Jāņu siers” reģistrāciju ES
Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā.
MK 2014.gada noteikumos Nr.593 " Noteikumi par lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" ir noteikts, ka lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību atbilstību izvērtē biedrība "Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija". ZM sagatavotais normatīvā akta projekts par
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu paredz, ka atbilstīgu
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību piena ražotāju organizāciju
atzīšanas prasībām daļēji izvērtēs biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija"
ZM ar 2014.gada 13.oktobra kārtību Nr.23 „Kārtība, kādā Zemkopības ministrijā
un tās padotības iestādēs notiek Eiropas Savienības jautājumu koordinācija,
dokumentu aprite un ceļa, viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu atmaksa, atbildīgajām
amatpersonām dodoties uz ES Ministru padomes vai tās darba grupas sanāksmi” ir
izveidotas 35 starpinstitūciju darba grupas, kurās ir iekļauti NVO pārstāvji.
Starpinstitūciju darba grupās norisinās Latvijas nacionālo pozīciju saskaņošana par ES
tiesību aktiem un citiem jautājumiem. Pastāvīgās konsultatīvās institūcijas ministrijā,
kas darbojās 2014.gadā ir šādas:
 Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
 Nacionālā augu šķirņu padome
 Augu veselības starpinstitūciju darba grupa
 Medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvā padome
 Meža attīstības fonda (MAF) konsultatīvā padome
 Meža konsultatīvā padome (MKP)
 Zivsaimniecības konsultatīvā padome
 Starpinstitūciju darba grupa ‘’Zivsaimniecība’’
 Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgstpējīgas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome
 Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja
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Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pagaidu
uzraudzības komiteja
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pagaidu
uzraudzības komitejas
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2014.-2020.gadam pagaidu uzraudzības komiteja

Izstrādājot un īstenojot pārtikas nozares politiku, ZM konsultējas ar LPUF.
ZM pirms normatīvo aktu projektu izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē nosūta
tos LPUF atzinuma sniegšanai. LPUF regulāri tiekas ar zemkopības ministru, ZM
valsts sekretāri un atbildīgajiem ministrijas speciālistiem, lai risinātu aktuālas pārtikas
nozares problēmas, kā arī regulāri sniedz viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar
pārtikas ražošanas nozari, pārtikas produktu izplatīšanu, pārtikas produktu
nekaitīgumu, kvalitāti, marķēšanu un citiem jautājumiem. Sadarbība starp ministriju
un LPUF nodrošina arī jaunākās informācijas 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 darbojās gan valsts institūciju pārstāvji, gan
nevalstisko organizāciju - lauksaimnieku, pārtikas ražotāju, sabiedrības veselības
organizāciju - pārstāvji.

5. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2015. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
Daļa no iepriekšējos gados jau uzsāktajiem darbiem tiks turpināti ari nākamajos
gados, t,sk:






normatīvo aktu sakārtošana integrētās augu aizsardzības un ģenētiski
modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas jomā;
informācijas aprites nodrošināšana par sanitārajiem un fitosanitārajiem (SPS)
jautājumiem ministrijā un padotības iestādēs atbilstoši Pasaules Tirdzniecības
organizācijas Līgumam par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu un
nodrošināt SPS nacionālā informācijas aprites punkta darbību;
nodrošināt dalību ES Padomes Veterinārijas ekspertu (sabiedrības veselība) un
Fitosanitāro ekspertu apvienotā darba grupa (F.21 A un F.19) par oficiālas
kontroles regulas projektu;
nodrošinot sabiedrības iesaistīšanu dzīvnieku labturības uzraudzībā;
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attīstīt pārtikas kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, lai veicinātu
kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegtu
patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti;
mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un patērētājus nodrošināt ar
nepieciešamo informāciju par pārtikas produktiem;
aizsargāt Latviju no ĀCM izplatīšanās sadarbībā ar PVD ;
nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību;
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 saskaņot nacionālos normatīvos aktus, lai nodrošinātu LAP 20142020 ieviešanu;
veikt grozījumus LAP 2007-2013, lai nodrošinātu sekmīgu un LAP 2007-2013
ieviešanu un pieejamā finansējuma maksimālu apguvi;
pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības nozares
intereses ES un starptautiskās struktūrās, darba grupās un aktivitātēs, kā arī
aktīvi iesaistīties KLP vienkāršošanas priekšlikumu izstrādē un to apspriešanā
attiecībā uz ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, lauksaimniecības
produktu tirgus veicināšanu un tiešajiem maksājumiem;
turpināt darbu pie ES-ASV divpusējā tirdzniecības līguma nosacījumu
izvērtēšanas un nodrošināt nostājas sagatavošanu atbilstoši Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozares interesēm;
turpināt AS „Latvijas Valsts meži” meža zemes iegādes programmu;
nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un
melioratīvās hidrometrijas datiem;
nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību;
administratīvā sloga mazināšana ZM kompetences jomās;
turpināt ES programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem („Skolas auglis un dārzenis” un „Skolas piens”), kā arī tirgus
veicināšanas programmu īstenošanu Latvijā,

2015. gadā kā galvenie ir uzskatāmi virkne uzdevumu un pasākumu ,t.sk:







nodrošināt Latvijas Prezidentūras laikā ZM kompetences jautājumus;
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;
sagatavot nacionālo monitoringa ziņojumu FAO, par augu ģenētisko resursu
otrā Globālā darbības plāna (Second Global Plan of Action for PGRFA)
pasākumu ieviešanu Latvijā;
izstrādāt Meliorācijas politikas pamatnostādnes, nosakot prioritāros
pasākumus politikas īstenošanā.
veikt analīzi, izstrādājot priekšlikumus, par a/s „Latvijas Valsts meži” stabilu,
ilgtspējīgu un prognozējamu dividenžu politiku.
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pilnveidot normatīvos aktus, kas veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu,
meža kapitāla vērtības pieaugumu, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības
saglabāšanu.
nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu,
piesaistīt ES fondu līdzekļus sistēmu atjaunošanā un pārbūvē.
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.
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 prasībām privāto ezeru izmantošanai, kas pielāgoti mākslīgai zivju
pavairošanai; par makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu;
nacionālo normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu EJZF atbalstu
zivsaimniecība attīstībai;
sagatavot Nacionālais rīcības plānu par antimikrobiālās rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā;
pārstrādāt normatīvo aktu, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām, nosakot skaidri saprotamas un piemērojamas
tiesību normas;
veicināt Latvijā ražoto produktu iekļaušanu ES Aizsargātu ģeogrāfisko norāžu
un Garantētu tradicionālo īpatnību produktu reģistros;
nodrošināt EK lēmumu izpildi, lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus,
veicinot godīgu konkurenci starp uzņēmējiem;
sagatavot un saskaņot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, lai
nodrošinātu efektīvu resora iestāžu darbību ELFLA un EZJF vadības un
kontroles sistēmas nodrošināšanai (t.sk. veikt grozījumus tajos
nepieciešamības gadījumā);
sagatavot un saskaņot nacionālos normatīvos aktus, lai nodrošinātu LAP 20142020 ieviešanu;
veikt grozījumus LAP 2007-2013, lai nodrošinātu sekmīgu un LAP 2007-2013
ieviešanu un pieejamā finansējuma maksimālu apguvi;
sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru veicināt vietējās
produkcijas noieta palielināšanu un “zaļo” iepirkumu principu ieviešanu,
konsultējot vietējos ražotājus kopīga piedāvājuma iesniegšanai iepirkumos.

2015. gada plānotie sadarbības projekti ir šādi:




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
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pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot
ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu un līdzfinansēšanu.
Iestādes finanšu saistības 2015. gadā
Likuma “Par valsts budžetu 2015. gadam” pielikumā “Valsts budžeta
ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” tiek atspoguļotas ilgtermiņa
saistības, ko uzņēmusies valsts. Ilgtermiņa saistībās 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. 2015. gadā plānoto
ilgtermiņa saistību apjoms kopā ar izmaiņām atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem
uz 03.07.2015., sasniedz 472 748 569 EUR, tai skaitā:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 735 252 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 250 419 532 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 186 928 960 EUR;
Eiropas Zivsaimniecības fonds 23 624 790 EUR;
3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” 302 908 EUR;
Citi ES politiku instrumenti 6 816 090 EUR;
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu
īstenošana 515 883 EUR;
 iemaksas starptautiskajās organizācijās 245 460 EUR;
 citas ilgtermiņa saistības 2 159 994 EUR.
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6. SAĪSINĀJUMI
AAI – Augšņu agroķīmiskā izpēte
AAL – Augu aizsardzības līdzekļi
ALDG – Augsta līmeņa darba grupa
ALTUM - akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija „ALTUM”
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
EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ĢMO - ģenētiski modificētie organismi
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)
LLKC – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
LZIKIS –valsts informācijas sistēma „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles
un informācijas sistēma”
MK – Ministru kabinets
ML – mēslošanas līdzekļi
NPKS - Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
PVTM – papildu valsts tiešie maksājumi
SUDAT – Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests
VLT – Valsts Lauku tīkls
VPM – vienotā platības maksājuma shēma
ZM –
Zemkopības ministrija
ZST– Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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PIELIKUMS NR.1.
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojums
(eiro)
2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

20.00.00.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

9 953 950

11 174 424

10 833 341

1.1.

dotācijas

7 198 115

8 033 829

8 033 829

2 755 835

3 140 595

2 799 512

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

9 971 210

11 206 925

10 807 036

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

9 878 454

10 826 785

10 426 963

2.1.1.

kārtējie izdevumi

9 267 782

9 931 538

9 531 716

2.1.2.

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

610 672

895 247

895 247

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

92 756

380 140

380 073

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.2.

9 343 278

10 279 177

9 938 094

6 587 443

7 138 582

7 138 582

2 755 835

3 140 595

2 799 512
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

9 360 537

10 311 678

9 911 789

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

9 267 782

9 931 538

9 531 716

2.1.1.

kārtējie izdevumi

9 267 782

9 931 538

9 531 716

2.1.2.

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

92 756

380 140

380 073

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

20.02.00.

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

610 672

895 247

895 247

1.
1.2.

dotācijas

610 672

895 247

895 247

1.3.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

610 672

895 247

895 247

610 672

895 247

895 247

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

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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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

21.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

24 856 368

39 121 406

39 157 400

22 286 495

36 816 330

36 555 848

2 569 873

2 305 076

2 601 552

Izdevumi (kopā)

24 621 848

39 837 089

39 177 407

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

23 747 446

38 313 202

37 653 581

2.1.1.

kārtējie izdevumi

15 318 738

16 144 577

15 884 682

2.1.2.

procentu izdevumi

6 829 564

22 008 242

21 608 616

1 599 144

160 383

160 283

874 402

1 523 887

1 523 826

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

21.01.00.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

9 617 107

23 140 832

22 947 223

9 617 107

23 140 832

22 947 223

Izdevumi (kopā)

9 617 107

23 140 832

22 947 223

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

9 423 105

22 883 227

22 689 618

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 201 897

1 130 407

1 126 917
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2014.gadā
Nr.p.k.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

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

6 777 833

21 748 206

21 558 187

1 443 375

4 614

4 514

194 001

257 605

257 605

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.02.00.

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

15 234 565

15 771 506

16 210 177

12 669 389

13 608 717

13 608 625

2 565 176

2 162 789

2 601 552

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

14 998 597

16 481 808

16 225 342

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

14 318 197

15 215 526

14 959 121

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 116 841

15 014 170

14 757 765

2.1.2.

procentu izdevumi

45 587

45 587

45 587

155 769

155 769

155 769

680 400

1 266 282

1 266 221

4 697

142 287

0

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.07.00.

Lauksaimniecības risku fonds

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

4 697

142 287

0

Izdevumi (kopā)

6 144

147 668

4 842

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 144

147 668

4 842

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

6 144

147 668

4 842

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
21.09.00.
1.

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

Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai
"Lauku attīstības fonds"
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
66 781
0
(kopā)

0

66 781

0

Izdevumi (kopā)

0

66 781

0

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

66 781

0

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

0

66 781

0

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

7 950 151

7 665 576

7 665 576

7 665 577

7 665 576

7 665 576

284 574

0

0

1.3.
1.4.

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

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

7 950 151

7 665 576

7 665 576

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 950 151

7 665 576

7 665 576

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

434 487

149 912

149 912

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

7 515 664

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

22.02.00.

Augstākā izglītība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

7 515 664

7 515 664

7 515 664

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 515 664

7 515 664

7 515 664

1.2.
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2014.gadā
Nr.p.k.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

2013.gada
izpilde

7 515 664

Apstiprināts
likumā

Izpilde

7 515 664

7 515 664

22.05.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

434 487

149 912

149 912

149 912

149 912

149 912

1.3.
1.4.

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

1.5.

transferti

284 574

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

434 487

149 912

149 912

uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

434 487

149 912

149 912

434 487

149 912

149 912

15 364 656

12 800 643

12 911 510

12 719 774

12 404 484

12 403 621

1.2.

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

24.00.00.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

15 309 678

13 024 968

13 024 105

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

13 409 084

12 247 816

12 246 953

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 897 391

11 736 011

11 736 011

2.1.2.

procentu izdevumi

198 492

200 343

199 480

313 201

311 462

311 462

1 900 594

777 152

777 152

14 852 963

12 288 838

12 400 568

12 208 081

11 892 679

11 892 679

2 644 882

396 159

507 889

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2 644 882

396 159

507 889

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.01.00.

Meža resursu valsts uzraudzība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

14 797 985

12 513 163

12 513 163

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

12 897 391

11 736 011

11 736 011

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 897 391

11 736 011

11 736 011

2.1.2.

procentu izdevumi

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.02.00.

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1 900 594

Apstiprināts
likumā

Izpilde

777 152

777 152

511 693

511 805

510 942

511 693

511 805

510 942

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

511 693

511 805

510 942

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

511 693

511 805

510 942

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

198 492

200 343

199 480

313 201

311 462

311 462

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 259 018

1 543 067

1 533 126

1.1.

dotācijas

1 259 018

1 543 067

1 533 126

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

1 259 018

1 543 067

1 533 126

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 222 159

1 489 772

1 481 151

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5 118

7 483

3 953

2.1.2.

procentu izdevumi

1.2.
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2014.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

Apstiprināts
likumā

Izpilde

59 970

76 789

76 789

1 157 071

1 405 500

1 400 409

36 859

53 295

51 975

970 542

1 013 364

1 013 364

970 542

1 013 364

1 013 364

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

970 542

1 013 364

1 013 364

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

933 683

976 369

976 369

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

933 683

976 369

976 369

36 859

36 995

36 995

288 476

529 703

519 762

288 476

529 703

519 762

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.02.00.

Zivju fonds

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.
1.3.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

288 476

529 703

519 762

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

288 476

513 403

504 782

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5 118

7 483

3 953

2.1.2.

procentu izdevumi

59 970

76 789

76 789

223 388

429 131

424 040

0

16 300

14 980

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2 402 943

2 331 799

2 331 799

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
26.02.00.

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

Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2 402 943

2 331 799

2 331 799

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2 402 943

2 331 799

2 331 799

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2 402 943

2 331 799

2 331 799

3 371 409

4 053 099

3 875 897

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

27.00.00.

Augu veselība un augu aprites uzraudzība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

2 229 038

2 640 517

2 640 517

1 142 371

1 379 856

1 202 654

1.3.
1.4.

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

1.5.

transferti

0

32 726

32 726

2.

Izdevumi (kopā)

3 339 722

4 108 861

3 795 824

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

3 159 446

3 663 406

3 350 369

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 159 446

3 663 406

3 350 369

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

1.2.

64

2014.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

28.00.00.

Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

180 276

445 455

445 455

6 247 338

0

0

6 247 338

0

0

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

6 247 338

0

0

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 245 572

0

0

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 000 112

0

0

2.1.2.

procentu izdevumi

245 460

0

0

1 766

0

0

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

96.00.00.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015. gadā

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

65

431 338

1 924 893

1 434 477

431 338

1 924 893

1 434 477

2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.

Izdevumi (kopā)

431 338

1 924 893

1 434 477

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

413 199

1 858 046

1 368 364

2.1.1.

kārtējie izdevumi

413 199

1 852 559

1 362 877

2.1.2.

procentu izdevumi

0

5 487

5 487

18 139

66 847

66 113

0

6 332 559

6 325 902

0

6 332 559

6 325 902

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

97.00.00.

Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

0

6 332 560

6 325 902

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

6 234 450

6 227 858

2.1.1.

kārtējie izdevumi

0

5 978 190

5 971 598

2.1.2.

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

0

256 260

256 260

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

0

98 110

98 044

99.00.00.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

778 621

3 367 544

3 052 103

1.1.

dotācijas

778 621

3 367 544

3 052 103

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

778 621

3 367 544

3 052 103

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

778 621

3 367 544

3 052 103

2.1.1.

kārtējie izdevumi

210 071

933 925

675 226

2.1.2.

procentu izdevumi

416 919

2 334 281

2 277 540

0

98 945

98 945

151 631

393

392

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
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66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

2014.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

66 129

1 482 693

32 621

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

232 150 356

256 796 096

256 309 173

232 150 356

256 796 096

256 309 173
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

232 150 356

256 796 096

256 309 173

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

232 150 356

256 796 096

256 309 173

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

229 269 129

254 202 452

254 201 928

2 881 227

2 593 644

2 107 245

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

232 150 356

0

0

232 150 356

0

0

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

232 150 356

0

0

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

232 150 356

0

0

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

229 269 129

0

0

2 881 227

0

0

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
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2014.gadā
Nr.p.k.

2.2.
64.08.00.
1.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

izdevumi
kapitālieguldījumiem
Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
256 796 096
256 309 173
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

0

256 796 096

256 309 173

Izdevumi (kopā)

0

256 796 096

256 309 173

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

256 796 096

256 309 173

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

0

254 202 452

254 201 928

0

2 593 644

2 107 245

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

253 675 200

216 235 799

213 975 709

253 675 200

216 235 799

213 975 709
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.

Izdevumi (kopā)

253 675 200

216 235 799

213 975 709

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

237 452 699

206 471 547

204 992 239

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 600 221

9 329 115

8 451 059

2.1.2.

procentu izdevumi

217 036 602

181 767 037

181 644 710

631 584

809 307

809 307

13 184 292

14 566 088

14 087 163

16 222 500

9 764 252

8 983 470

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.02.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

1.2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
65.05.00.

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

12 949 504

14 968 340

13 926 528

12 949 504

14 968 340

13 926 528

12 949 504

14 968 340

13 926 528

11 401 183

13 791 896

13 349 655

11 401 183

13 791 896

13 349 655

1 548 321

1 176 444

576 873

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apgūšanai (2007-2013)
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

14 144 190

16 959 856

16 063 155

14 144 190

16 959 856

16 063 155

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

14 144 190

16 959 856

16 063 155

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

13 001 084

15 829 696

14 940 228

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 600 221

9 314 672

8 436 616

2.1.2.

procentu izdevumi

5 050 600

6 063 451

6 053 842

1 350 263

451 573

449 770

1 143 105

1 130 160

1 122 927

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

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.

dotācijas

226 007 139

132 069 450

131 760 512

226 007 139

132 069 450

131 760 512

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

226 007 139

132 069 450

131 760 512

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

213 050 432

126 387 672

126 251 338

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

1.2.
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2014.gadā
Nr.p.k.

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

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

211 986 002

125 288 733

125 177 550

631 584

809 307

809 307

432 846

289 632

264 481

12 956 706

5 681 778

5 509 174

Izpilde

65.07.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

574 368

1 790 313

1 788 939

574 368

1 790 313

1 788 939

574 368

1 790 313

1 788 939

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

14 443

14 443

2.1.1.

kārtējie izdevumi

0

14 443

14 443

2.1.2.

procentu izdevumi

574 368

1 775 870

1 774 496

1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.08.00.

Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

0

50 447 840

50 436 575

1.1.

dotācijas

0

50 447 840

50 436 575
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

0

50 447 840

50 436 575

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

50 447 840

50 436 575

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

0

50 414 853

50 413 318

0

32 987

23 257

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

26 061 235

16 837 755

16 100 987

26 061 235

16 837 755

16 100 987

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

26 061 235

16 837 755

16 100 987

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

22 815 647

14 018 499

13 336 908

2.1.1.

kārtējie izdevumi

832 626

1 232 449

1 072 324

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

21 108 982

10 795 732

10 715 826

1.2.
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2014.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.
2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

Apstiprināts
likumā

Izpilde

535

0

0

873 504

1 990 318

1 548 758

3 245 588

2 819 256

2 764 079

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.02.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

1.2.

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

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

679 561

1 689 838

1 232 170

679 561

1 689 838

1 232 170

679 561

1 689 838

1 232 170

668 020

1 576 329

1 143 894

668 020

1 576 329

1 143 894

11 541

113 509

88 276

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.05.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1 407 922

1 762 070

1 599 501

1 407 922

1 762 070

1 599 501
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 407 922

1 762 070

1 599 501

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 301 608

1 706 104

1 545 977

2.1.1.

kārtējie izdevumi

832 626

1 232 449

1 072 324

2.1.2.

procentu izdevumi

336 098

410 392

410 391

132 883

63 263

63 262

106 314

55 966

53 524

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.06.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

23 973 752

13 385 847

13 269 316

23 973 752

13 385 847

13 269 316

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

23 973 752

13 385 847

13 269 316

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

20 846 020

10 736 066

10 647 037

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

20 772 884

10 385 340

10 305 435

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

535

0

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

72 601

350 726

341 602

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

3 127 733

2 649 781

2 622 279

1.2.
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2014.gadā
Nr.p.k.

69.00.00.
1.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
1 074 455
502 952
433 520
(kopā)

412 997

55 465

55 464

51 879

0

0

609 578

447 487

378 056

Izdevumi (kopā)

1 074 455

502 952

433 520

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 074 455

502 952

433 520

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

609 578

447 487

378 056

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

464 876

55 465

55 464

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.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

661 458

447 487

378 056

51 879

0

0

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

609 578

447 487

378 056

2.

Izdevumi (kopā)

661 458

447 487

378 056

2.1.

uzturēšanas izdevumi

661 458

447 487

378 056
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2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

(kopā)
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

609 578

447 487

378 056

51 879

0

0

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.06.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

412 997

55 465

55 464

1.1.

dotācijas

412 997

55 465

55 464

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

412 997

55 465

55 464

uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

412 997

55 465

55 464

1.2.

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.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
412 997
55 465
55 464
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
5 627 087
8 120 034
6 478 423
(kopā)
dotācijas

5 545 192
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7 838 795

6 254 924

2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

81 895

119 837

62 097

0

161 402

161 402

Izdevumi (kopā)

5 608 434

8 141 184

6 495 614

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

5 296 339

6 988 894

5 344 308

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 033 036

4 611 098

2 982 966

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
70.06.00.
1.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
3 102
10 701
7 706
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
2 260 201
2 367 095
2 353 636
transferti
izdevumi
312 096
1 152 290
1 151 306
kapitālieguldījumiem
Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
5 627 087
7 958 632
6 317 021
(kopā)

5 545 192

7 838 795

6 254 924

81 895

119 837

62 097

Izdevumi (kopā)

5 608 434

7 979 782

6 334 212

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

5 296 339

6 827 492

5 182 906

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 033 036

4 449 696

2 821 564

2.1.2.

procentu izdevumi

3 102

10 701

7 706

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

2.1.3.
2.1.4.

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

79

2014.gadā
Nr.p.k.

2.1.5.
2.2.
70.07.00.
1.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

uzturēšanas izdevumu
2 260 201
2 367 095
2 353 636
transferti
izdevumi
312 096
1 152 290
1 151 306
kapitālieguldījumiem
Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas
Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
161 402
161 402
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

161 402

161 402

2.

Izdevumi (kopā)

0

161 402

161 402

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

161 402

161 402

2.1.1.

kārtējie izdevumi

0

161 402

161 402

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
71.00.00.
1.
1.1.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto
programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
282 588
196 043
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0
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282 588

196 043

2014.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.

Izdevumi (kopā)

0

282 588

196 043

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

282 588

196 043

2.1.1.

kārtējie izdevumi

0

282 588

196 043

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
71.06.00.
1.
1.1.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta
finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
282 588
196 043
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

282 588

196 043

2.

Izdevumi (kopā)

0

282 588

196 043

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

282 588

196 043

2.1.1.

kārtējie izdevumi

0

282 588

196 043

2.1.2.

procentu izdevumi

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

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”

Rezultatīvā rādītāja pārpilde ir saistīta ar
pārbaužu skaita pieaugumu, kas savukārt
Pārbaužu skaits pārtikas
saistīts ar to, ka PVD tika deleģētas
uzņēmumos
jaunas funkcijas, kā arī PVD veica
papildus pārbaudes un iesaistījās: Āfrikas
cūku mēra apkarošanā, masu pasākumos
un pirmssvētku tirdzniecības laikā, ēnu
ekonomikas apkarošanas un godīgas
konkurences nodrošināšanas pasākumos
(augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole,
pastiprināta ēdināšanas organizēšanas
kontrole vispārējās izglītības iestādēs),
produkcijas eksporta pasākumos, LAD
investīciju projektu administrēšanā.
≤1
0,07 Atbilstošo
uzņēmumu
īpatsvara
pieaugums skaidrojams ar uzņēmēju
Uzņēmumu īpatsvars % no
izmantotajām
atbalsta
programmu
kopējā pārbaudīto uzņēmumu
sniegtajām iespējām, kā rezultātā
skaita, kuros ir konstatēti būtiski
pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un
pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas
atbilstība normatīvo aktu prasībām.
produktu kvalitāti un
Pateicoties PVD veiktajām aktivitātēm,
nekaitīgumu
uzņēmumi ir ieguldījuši darbu un
līdzekļus
normatīvo
aktu
prasību
nodrošināšanai, tāpat uzņēmumi iesaistās
produkcijas eksporta aktivitātēs, kas
sekmē atbilstošo uzņēmumu īpatsvara
pieaugumu.
Darbības rezultāts „Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un
kontrole”
9 000
16 159 Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu
Veikto pārbaužu skaits valsts
pārbaužu skaits palielinājies saistībā ar
veterinārās uzraudzības objektos
Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu.
Uzraudzības objektu īpatsvars %
no kopējā pārbaudīto uzņēmumu
skaita, kuros nav konstatēti
būtiski pārkāpumi, kas ietekmē
dzīvnieku veselību un labturību

36 000

41 677

≤2

1,8

Rezultatīvais rādītājs izpildīts.

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

82

Kopējais pārbaudīto kravu skaits
/prasībām atbilstošo kravu
īpatsvars %
Prasībām neatbilstošo kravu
īpatsvars %

67 000

60 769

≤1

1,9

Rezultatīvais rādītājs izpildīts.

Noraidīto preču (prasībām neatbilstošo
kravu īpatsvara) pieaugums noticis, jo
kontrolei tika uzrādīti lielā daudzumā
prasībām neatbilstoši uztura bagātinātāji,
kuri nebija reģistrēti PVD uztura
bagātinātāju reģistrā un bija prasībām
neatbilstoši marķēti.
Laboratoriski pārbaudīto kravu
0,5
0,6 Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
palielinājies par 20,0% saistībā ar
kravu skaita
neparedzētu
pārtikas
produktu
izmeklējumu
skaita
palielināšanos
2014.gadā.
Budžeta apakšprogramma 20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to,
ka tika papildus piešķirti finanšu līdzekļi
Laboratorisko izmeklējumu
valsts uzraudzības programmas, tādēļ
skaits
varēja palielināt attiecīgi izmeklējumu
skaitu pārtikas apritē.
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Laboratorisko izmeklējumu
7 500
12 060 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to,
skaits
ka tika papildus piešķirti finanšu līdzekļi
valsts uzraudzības programmas, tādēļ
varēja palielināt attiecīgi izmeklējumu
skaitu veterinārmedicīnā.
6 000

10 158

Darbības virziens „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
(subsīdijas)”
Darbības rezultāts „Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
Īstenoto atbalsta programmu
9
10 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo tika
skaits
ieviests jauns iepriekš neplānots
pasākums piena nozares atbalstam
Apstiprināto pieteikumu skaits
19 000
22 750 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo
atbalsta pretendenti aktīvi 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”
Viena izmaksātā ES atbalsta
0,03
0,03
maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
Viena izmaksātā valsts atbalsta
0,08
0,08
maksājuma lata administrēšanas
izmaksas latos
Darbības rezultāts „Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
ES atbalsta pieteikumu un
219 300
223 668 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo
iesniegumu skaits
atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās
valsts atbalsta (subsīdiju) programmās
Nav datu Nav datu
Valsts atbalsta pieteikumu un
19 500
projektu iesniegumu skaits
Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
8,9
9,0
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saimniecisko darbību veicējiem,
kuri saņēmuši ES vai valsts
atbalstu un pakļauti
iespējamajām kontrolēm
Kontroļu īpatsvars % kopējo
65
66
kontroļu skaitā, kurās nav
konstatētas neatbilstības
normatīvo aktu prasībām
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Traktortehnikas reģistrāciju
13 000
12 714 Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās
skaits
sakarā
ar
reģistrāciju
skaita
samazināšanos 2014.gadā, kas saistīta ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai
(ELFLA)
pasākumā
“Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos”
noteiktajiem
atbalsta
pasākumiem
lauksaimniecības
tehnikas
(traktortehnikas, tai skaitā traktoru,
kombainu, un piekabju) iegādi. Attiecīgie
pasākumi tika uzsākti ar 2014.gada
novembrī, bet īpašuma tiesības uz jauno
traktortehniku
un
piekabēm
tiks
nostiprinātas 2015.gadā.
Valsts tehniskās apskašu skaits
48 500
56 369 Rezultatīvā rādītāja pārpilde sakarā ar
traktortehnikai
traktortehnikas
reģistrāciju
skaita
palielināšanos, kas saistīta ar pastiprinātu
Ceļu policijas kontroli traktortehnikai un
tās piekabēm uz mazākas nozīmes lauku
ceļiem, kā rezultātā lielāka uzmanība no
traktortehnikas lietotāju puses tiek
pievērsta traktortehnikas un tās piekabju
tehniskajam stāvoklim.
Darbības rezultāts „Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
Muzeju apmeklētāju skaits
9 000
4 800 Rezultatīvā rādītāja neizpilde skaidrojama
ar to, ka nepietiekamā finansējuma dēļ
muzejiem ir grūti konkurēt ar citu
izklaides objektu plašo piedāvājumu, līdz
ar to muzeju apmeklētāju skaits
samazinās.
Ekspozīciju skaits
80
60 Rezultatīvā rādītāja neizpilde skaidrojama
ar
muzeju
ekspozīciju
skaita
samazināšanos
saistībā
ar
zemo
apmeklējumu
un
nepietiekamo
finansējumu.
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Reģistrēto un apzīmēto
100
100
dzīvnieku īpatsvars %, no LDC
reģistrā reģistrējamo dzīvnieku
kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
67
75 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to,
īpatsvars % piena lopkopībā
ka pieaudzis pārraudzībā esošo dzīvnieku
skaits un pieauguši ražības rādītāji piena
pārraudzībā.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits par
1 090
1 090
kuriem tiek apkopota un
analizēta informācija
Ziņojumu skaits EK
400
400
Darbības rezultāts „Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē,
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kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības
prasībām”
Sertificēto objektu skaits
140
266 2014.gadā stājās spēkā pārbūves
noteikumi, kas atviegloja līdzšinējo
tehnikas pārbūves un apstiprināšanas
kārtību.
Testēto objektu skaits
86
76 2014.gadā pakalpojumu pieprasījums
(pieteikumi) bija mazāks nekā plānots pēc
objektu testēšanas atbilstoši mašīnu
drošības prasībām
Budžeta apakšprogramma 21.07.00 „Lauksaimniecības risku fonds”
Darbības rezultāts„ Nodrošināta iespēja lauksaimniekiem apdrošināt apstrādātās zemes platības”
Pieteikumu skaits
5
5
Apdrošinātās platības hektāros
400
48 Atbalsta pretendenti labāk izvēlas veikt
apdrošināšanu valsts atbalsta pasākuma
„Valsts atbalsts apdrošināšanas polišu
iegādes izdevumu segšanai” ietvaros,
nevis Risku fonda ietvaros
Budžeta apakšprogramma 64.08.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
(ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”
Darbības rezultāts „Nodrošināt tiešo atbalstu”
Atbalstītā platība, milj.ha
1,5
1,6 Rezultatīvā rādītāja pārpilde izveidojusies
tādēļ, ka attīstoties lauksaimnieciskajai
ražošanai ar vien vairāk platības tiek
apsaimniekotas un tiek pieteiktas uz
platību
maksājumiem.
Būtisku
pieaugumu atbalstītajām platībām deva
tas, ka sākot ar 2014. gadu tika ES
normatīvajos
aktos
tika
atcelts
nosacījums, kas neļāva pieteikt platības,
kas bija sliktā lauksaimniecības un vides
stāvoklī uz 2003. gada 30. jūniju.
Apstiprināto pieteikumu skaits
155 000
160 447 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo 2014.
gads bija izteikti nelabvēlīgs
lauksaimniekiem - lai viņus atbalstītu,
tika ātrāk veikta pieteikumu
administrēšana un atbalsta izmaksa
Darbības rezultāts „Nodrošināt tirgus atbalsta un patēriņa veicināšanas pasākumus”
Apstiprināto pieteikumu skaits
1 500
2 284 Rezultatīvā rādītāja pārpilde , jo atbalsta
pretendenti ļoti aktīvi iesaistījās
programmās "Skolas piens" un "Skolas
auglis", kā arī augļu un dārzeņu ražotāju
grupas aktīvi izmantoja iespēju saņemt
priekšfinansējumus
Programmas „Skolas piens”
60
62
ietvaros vispārējās izglītības
iestāžu (tai skaitā, pirmsskolas
izglītības iestāžu) skaits, kas
piedalās programmā, % no
kopējā izglītības iestāžu skaita
Programmas „Skolas auglis
95
94
ietvaros vispārējās izglītības
iestāžu (ar mērķdotāciju 19.klases) skaits, kas piedalās
programmā, % no kopējā
izglītības iestāžu skaita
Budžeta apakšprogramma 65.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
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Darbību skaits
50
54
Darbības rezultāts „Nodrošinātas pārbaudes savstarpējās atbilstības un integrētās augu audzēšanas
ietvaros”
Veiktas pārbaudes
2 460
2 436 Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās
saistībā ar integrēto pārbaužu skaitu, kas
bija mazāks nekā plānots, jo 85 personas
tika izslēgtas no reģistra un 59 personas ir
atteikušās no integrētās pārbaudes. Šo
pārbaužu skaits atkarīgs no personu
skaita, kas vēlas savus kultūraugus audzēt
integrēti,
lai
saņemtu
atbalsta
maksājumus vai piedalītos programmā
„Skolas auglis” vai marķētu savu
produkciju ar „Zaļā karotīte” zīmi.
Darbības rezultāts „Kaitīgo organismu monitoringa nodrošināšana”
Nozīmīgāko lauksaimniecības
3 500
3 500
kultūraugu nekarantīnas kaitīgo
organismu monitorings
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”
Apstiprināto pieteikumu skaits
250
1 793 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to,
1.ass ietvaros
ka tika izsludinātas papildus kārtas
pasākumos
„Lauku
saimniecību
modernizācija” un „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana”
Apstiprināto pieteikumu skaits
7 800
6 154 Rādītājs nav sasniegts, jo no ELFLA
2.ass ietvaros
2007-2013 tika finansēts tikai Natura
2000 pasākums, nevis
Agrovides
pasākumi, kā tas tika plānots iepriekš.
Apstiprināto pieteikumu skaits
50
59 Rezultatīvā rādītāja pārpilde, jo pasākumā
3.ass ietvaros
„Lauku mantojuma saglabāšana” atbalsta
pretendentu aktivitāte bija lielāka par
prognozēto
Apstiprināto pieteikumu skaits
300
747 Rezultatīvā
rādītāja
pārpilde,
jo
4.ass ietvaros
pasākumam
„Vietējās
attīstības
stratēģijas” 2014.gadā tika piešķirts
papildus finansējums un izsludinātas
jaunas projektu pieteikumu pieņemšanas
kārtas. Papildus vietējās rīcības grupas
pasākuma „Vietējās rīcības darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un
teritorijas aktivizēšana” ietvaros neapgūto
finansējuma daļu saskaņā ar ZM vadības
apspriedes protokolu bija jānovirza
projektu iesniegumiem, kā rezultātā tika
izsludinātas jaunas projektu kārtas.
Budžeta apakšprogramma
65.07.00 „Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Rekonstruēti un uzbūvēti ugunsnovērošanas torņi”
Rekonstruēto ugunsnovērošanas
30
30
torņu skaits
Uzbūvēto ugunsnovērošanas
3
2 Būvdarbu izpildes kavēšanās.
torņu skaits
Budžeta apakšprogramma
66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
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Darbību skaits

33
34
Budžeta apakšprogramma
66.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi EZF ietvaros”
Modernizēto zivju apstrādes
18
22 Atsevišķi uzņēmumi projektus ir
uzņēmumu skaits
īstenojuši ātrāk nekā sākotnēji plānots.
Savukārt citi uzņēmumi ir veikuši
grozījumus projektu īstenošanas termiņos,
pagarinot tos (uz plānošanas brīdi
projekta apmaksas termiņš bija 2013.g.,
bet faktiski tika apmaksāts 2014.g.).
Modernizēto akvakultūras
15
19 Atsevišķi uzņēmumi
projektus ir
uzņēmumu skaits
īstenojuši ātrāk nekā sākotnēji plānots.
Savukārt citi uzņēmumi ir veikuši
grozījumus projektu īstenošanas termiņos,
pagarinot tos (uz plānošanas brīdi
projekta apmaksas termiņš bija 2013.g.,
bet faktiski tika apmaksāts 2014.g.).
Budžeta apakšprogramma
70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai”
Darbības rezultāts „Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā”
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
1,3
0,64 Rezultatīvā rādītāja neizpilde
lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
izveidojusies, jo vakcīnu devu skaits
vakcinācijai pret trakumsērgu
samazinājās, jo 2014.gadā netika īstenots
pavasara vakcinācijas posms saistībā ar
apstrīdētu iepirkuma procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojā
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
3,9
0,36 Rezultatīvā rādītāja neizpilde
mājputnu profilaktiskai
izveidojusies, jo vakcīnu devu skaits
vakcinācijai pret salmonelozi
samazinājies, tāpēc ka tikai viena putnu
ferma veica putnu vakcināciju, kā
nodrošināšanai dzīvās novājinātās
vakcīnu apjoms bija pietiekams no
2013.gadā veiktās dzīvās novājinātās
vakcīnas iegādes.
Vakcīnas devu skaits miljonos
0,27
0.27
mežacūku vakcinācijai pret
klasisko cūku mēri
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un
apkarošanas pasākumu īstenošanai”
Laboratorisko izmeklējumu
48 000
66 131 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to,
skaits
ka 2014.gadā tika piešķirti papildus
līdzekļi Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma
laikā, līdz ar to varēja veikt papildus
izmeklējumus.
Darbības rezultāts „Īstenota Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma”
Zinātnisko reisu skaits Baltijas
5
5
jūrā un Rīgas jūras līcī
Zivsaimniecības datu vākšanas
15
17 Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar
ietvaros sagatavotie ziņojumi par
Rīcības programmas Zivsaimniecības
zivju resursu bioloģiskajiem un
attīstībai 2014.-2020.gadam izstrādi bija
ziv-saimniecības
nepieciešamība sagatavot lielāku skaitu
ekonomiskajiem rādītājiem, tai
ziņojumu un informācijas apkopojumu
skaitā zvejas floti un nozvejām
programmas izstrādes vajadzībām.

Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
rādītājs

Izpilde
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Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

Budžeta apakšprogramma
22.02.00 „Augstākā izglītība””
Darbības rezultāts „Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību sagatavoto
1 150
985 Pēdējā semestrī daudzi topošie absolventi
speciālistu (absolventu) skaits
pieprasa akadēmisko pārtraukumu, vai
pārtrauc studijas, jo nepagūst sagatavot
noslēguma darbu.
Ar augstāko izglītību sagatavoto
581
624 Pēdējā semestrī studējošie atgriežas no
speciālistu (absolvents) skaits,
akadēmiskajiem
atvaļinājumiem
un
kuri finansēti no dotācijas
absolvē augstskolu.
Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas”
Kopējais studentu skaits
5 000
4 353 Kopējais studējošo skaits samazināšanās
ar katru studiju gadu. Tas ir skaidrojams
ar demogrāfisko un ekonomisko situāciju
valstī. Diemžēl salīdzinoši liels atbirums
ir arī pirmajā kursā, jo jaunajiem
studentiem ar katru gadus pasliktinās
matemātikā, fizikā un ķīmijā iegūto
zināšanu līmenis vidusskolā, kas ir par
iemeslu nespējai apgūt augstskolas
studiju programmu. Otrs studējošo
atbiruma iemesls ir viņu finansiālās
iespējas. Studējošais, izrotējot no valsts
finansētās
vietas,
izvēlas
studijas
pārtraukt un nevis ņemt studiju kredītu.
Kopējais no dotācijas finansēto
2 740
2 447 Latvijas Lauksamniecības universitātes
studentu skaits
(LLU) un Zemkopības ministrijas
noslēgtajā
līgumā
2013/135
no
27.12.2014 bija paredzētas tikai 2722
budžeta vietas. Šīs vietas netika pilnībā
izpildītas (-275 attiecībā pret līgumā
noslēgto kopējo budžeta vietu skaitu), jo
studējošie slikto sekmju dēļ izrotē no
valsts finansētajām studiju vietām.
Studējošajiem
ar
akadēmiskajiem
parādiem valsts finansētās studiju vietas
netiek nodrošinātas.
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”
Aprēķināto bruto segumu skaits
101
101
Veikto kultūraugu ražu
606
606
prognozēšanas apsekojuma
skaits
Atbalstīto lauksaimniecības
7
7
nozaru interešu grupu skaits
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
7 800
7 800
Apsekoto lauku saimniecību
skaits
Lauku saimniecību skaits par
1 000
1 000
kurām sagatavota informācija
Saimniecību uzskaites datu
tīklam

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
rādītājs

Izpilde
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Neizpildes/pārsniegšanas
pamatojums

Budžeta apakšprogramma 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts „. Ugunsdrošība mežos”
582
591,2 Meža ugunsgrēku skaits un nodzēsto,
Nodzēsto un uzraudzīto mežu
uzraudzīto mežu ugunsgrēku platība
ugunsgrēku platība hektāros
valstī 2014.gadā lielā mērā saistīta ar
klimatiskajiem apstākļiem, kā arī
veiktajiem
profilaktiskajiem
pasākumiem.
Reģistrēto ugunsgrēku skaits
706
698 2014.gadā, lielā mērā saistīta ar
klimatiskajiem apstākļiem, kā arī
veiktajiem
profilaktiskajiem
pasākumiem.
Darbības rezultāts „Kontrolēts mežu apsaimniekošanas un medību process”
Uzraudzīta meža vide un
190,0/
180,0/ Samazinājies dabā pārbaudīto Meža
saimnieciskā darbība tūkst.
3350,0
3 338,9 valsts reģistrā fiksēto atjaunoto,
hektāru/kopējā inventarizētā
ieaudzēto un izkopto mežaudžu platību
meža zemes platība tūkst.
apjoms.
hektāru
Sastādīto administratīvo
1 000
876 Pieaugusi krimināli sodāmu nodarījumu
pārkāpumu protokolu skaits
statistika, vienlaicīgi ir pavājinājusies
Valsts meža dienesta kapacitāte
pārkāpumu savlaicīgā atklāšanā un
novirzīšanā.
Darbības rezultāts „Zinātniskās izpētes meži apsaimniekoti, lai nodrošinātu ilglaicīgās zinātniskās
izpētes objektu uzturēšanu un izveidošanu”
Platība zinātnisko pētījumu
28 936,9
0 Saskaņā ar MK 24.03.2014. rīkojumu
nepārtrauktības nodrošināšanai
Nr.128 “Par valsts zinātniskās izpētes
hektāros
mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju”
un ZM 27.03.2014. rīkojumu NR.43
“Par valsts nekustamā īpašuma
nodošanu Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta “Silava” pārvaldīšanā un
kustamās mantas Nodošanu Latvijas
Valsts mežzinātnes institūta “Silava”
īpašumā”. VMD struktūrvienība Meža
pētīšanas stacija – valsts zinātniskās
izpētes mežu pārvalde tika nodota ar
01.04.2014. ZM pārraudzībā esošajām
publiski atvasinātām personām LLU un
LVMI “Silava”.
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts „Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības
12
17 Rezultatīvā rādītāja pārpilde izveidojās
fonda finansēto projektu skaits
saistībā ar, Medību saimniecības
attīstības fonda Konsultatīvās padomes
un Padomes darbs racionālas līdzekļu
sadales deva iespēju atbalstīt vairāk
projektu, kā plānots.
Attīstības/zinātnes projektu
8/4
13/4 Rezultatīvā rādītāja pārpilde izveidojās
proporcionāli skaitliskais
saistībā ar, Medību saimniecības
sadalījums no kopējā medību
attīstības fonda Konsultatīvās padomes
saimniecības attīstības fonda
un Padomes darbs racionālas līdzekļu
finansēto projektu skaita
sadales deva iespēju atbalstīt vairāk
projektu, kā plānots.
Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
9
9
projektu skaits
Attīstības/zinātnes projektu
5/4
5/4
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proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā meža
attīstības fonda finansēto
projektu skaita
Darbības rezultāts „Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto pastāvīgo
125
125
parauglaukumu platība ha
Parauglaukumu platība
72,3
72,3
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
5,66 Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar
No valsts dotācijas finansēto
hidrometeoroloģiskiem apstākļiem un
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
citu objektīvu iemeslu rezultātā, netika
kāpuru skaits miljonos
iegūts attiecīgais vaislas materiāls un
līdz ar to nelielā apjomā netika
sasniegts nepieciešamais zivju mazuļu
un kāpuru skaits. Neizpildītais zivju
kāpuru un mazuļu apjoms pārcelts un
tiks papildus izaudzēts 2015.gadā.
Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
Novērtēto publisko ūdenstilpņu
10/4
10/4
skaits iekšējos ūdeņos/ Iekšējo
ūdeņu kopējais publisko
ūdenstilpņu skaits
Darbības rezultāts „Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
Iekšējo un piekrastes ūdeņu
53
58
zivju resursu novērtēšanas
rezultātā sagatavoto zinātnisko
atzinumu skaits zvejas un
makšķerēšanas regulēšanas
nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „Veikti hidrobioloģiskie un ihitoloģiskie pētījumi”
Zinātnisko pētījumu skaits, kuri
10
11 Valsts
budžeta
apakšprogrammai
saistīti ar zivju resursu izpēti,
25.02.00 „Zivju fonds” 2014.gadā,
piesārņojuma un dažādas
salīdzinot ar 2013.gadu, bija vairāk
saimnieciskās darbības ietekmi
piešķirto līdzekļu, kas ļāva piešķirt
uz zivju resursiem
nepieciešamo finansējumu lielākam
pētījumu skaitam, nekā sākotnēji tika
plānots
Darbības rezultāts „Papildināti zivju krājumi”
Ar ZF atbalstu publiskajās
3
3,4 Faktiski Zivju fonda projektu ietvaros
ūdenstilpnēs izlaisto zivju
tika izlaisti tikai 0,2 milj. zivju kāpuru
kāpuru, mazuļu un smoltu
un 0,6 milj. zivju mazuļu, taču Zivju
skaits miljonos
resursu mākslīgās atražošanas rīcības
plānā
2014.-2016.gadam
bija
prognozēts izlaist ūdenstilpēs zivju
mazuļus un kāpurus proporcijā 90 %
(zivju kāpuri) pret 10 % (zivju mazuļi),
kas atbilstoši pārskata periodam
paredzētajam rādītājam būtu 2,7 milj.
zivju kāpuri un 0,3 milj. zivju mazuļi.
Budžeta apakšprogramma 26.02.00 „Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbības rezultāts „Valsts polderu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbināto polderu sūkņu staciju
32
32
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skaits
Lai varētu ar ES finansējuma līdzdalību
īstenot Lubānas ezera aizsargdambju
rekonstrukciju nepieciešams veikt
priekšdarbus projekta izstrādei –
jānodrošina mērniecības pakalpojumu
īstenošana, tādēļ papildus plānotajam
tika veikta aizsargdambju apauguma
novākšana.
Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
Sakārtota informācija par
1,44/ 68
1,44/ 68
meliorētām zemju platībām
milj.ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
Hidrometrisko posteņu skaits
28
20 Finansējums tika novirzīts, lai veiktu
priekšdarbus ar ES līdzdalību finansētā
Lubānas
ezera
aizsargdambju
rekonstrukcijas projekta izstrādi.
Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums
0,6
0,6
tūkst. km
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
11 850
14 037 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistībā ar
Veikto pārbaužu skaits
papildus
veiktajām
pārbaudēm
fitosanitārijas jomā
bakteriālās iedegas noteikšanai un
kartupeļu
gaišās
gredzenpuves
atklāšanai.
Pārbaužu rezultātā pieņemto
0,4
0,8 Rezultatīvais rādītājs palielinājies
lēmumu par fitosanitāro
saistībā ar saimniecību īpatsvaru, kurās
pasākumu piemērošanu
tiek atklāta kartupeļu gaišā
īpatsvars % no pārbaužu skaita
gredzenpuve, kā arī bija jauni gadījumi,
kad tika konstatēta bakteriālā iedega,
Rīgas un Kurzemes reģionos.
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu,
20 520
21 820 Rezultatīvā rādītāja pārbaude saistīta ar
pārbaužu, izmēģinājumu un
izsniegto reģistrācijas apliecību un
izvērtējumu skaits augu
atļauju par mēslošanas līdzekļu
aizsardzības, mēslošanas,
ievešanu un tirdzniecību skaita
augšņu izpētes un sēklu aprites
palielināšanos.
Palielinājums
jomā
skaidrojams ar ražošanas tehnoloģiju
progresu, kad ražotāji izstrādā jaunus
mēslošanas līdzekļu veidus un piesaka
tos reģistrācijai un atļauju saņemšanai.
Novērtējumu, analīžu,
97
97
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”
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu
33 000
29 689 Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās
skaits augu un augu produktu
saistītā ar eksporta kravu apjomu, jo
eksportam un reeksportam
vasarā Krievijas Federācija ieviesa
eksporta aizliegumu vairākām augu
produktu grupām, kā arī lielās preču
grupās kā graudi, graudu produkti,
50

70,9

Uzturēto polderu
aizsargdambju garums, km
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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

0,1

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
tiek izdots uz lielāku apjomu (kuģi ar
lielāku ietilpību).
Panākts
notifikāciju
skaita
samazinājums,
uzlabojot
kontroļu
kvalitāti pirms fitosanitāro sertifikātu
izsniegšanas.

Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma „96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšana 2015.gadā”
Darbības rezultāts „Sagatavota un īstenota ES Padomes prezidentūra ZM kompetences jomās”
Apmeklēto ES darba grupu
600
507 Ņemot vērā, ka ES darba grupu
sanāksmju skaits
organizācija un starptautisko organizāciju
kalendārs ir atkarīgs no daudziem
faktoriem un iesaistītajiem, bez tam nereti
rodas dažādas plānu izmaiņas, nav
iespējams pilnīgi precīzi iepriekš
prognozēt apmeklējamo sanāksmju
skaitu.
Dalība Starptautisko
30
31 Ņemot vērā, ka ES darba grupu
organizāciju rīkotajos
organizācija un starptautisko organizāciju
pasākumos
kalendārs ir atkarīgs no daudziem
faktoriem un iesaistītajiem, bez tam nereti
rodas dažādas plānu izmaiņas, nav
iespējams pilnīgi precīzi iepriekš
prognozēt apmeklējamo sanāksmju
skaitu.
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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 (Tab.1.)
2014.g. pabeigtie
pētījumi
Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai
piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta,
audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu
aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos
agroklimatiskajos apstākļos.
Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības
attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu
aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas
resursus un to bioloģisko daudzveidību.

Pētījumi, kuri 2014.g. ir
īstenošanas procesā

Turpmākajos gados plānotie
pētījumi

-Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un
ģenētisko parametru vērtēšana Landrases un
Jorkšīras šķirnes cūku populācijās (2013. –
2015.)

Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja
ierobežošana,
izmantojot
datorizēto
atbalsta sistēmu - relatīvā infekcijas
mērījumu programma (RIMpro) - un tās
pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai
integrētajā augļkopībā.
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju
šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos
un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un
pilnveidošana.

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei (2013. – 2015.)
Piena un gaļas konkurētspējīgas un efektīvas
ražošanas veicināšana (2013.-2015.)

Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības,
postīguma un attīstības ciklu pētījumi
kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai
integrētajā augu aizsardzībā.

Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz
augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas sējumos.

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

Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret
slimībām
Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās
īpašības.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu
veikšana lauksaimniecības sektorā par
2012.gadu

Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA
L.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju
izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību.

Aramzemēs uzkrātā oglekļa un
siltumnīcefekta gāzu emisiju izvērtējums
atkarībā no lauksaimniecības prakses
izmaiņām
„Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības,
postīguma un attīstības ciklu pētījumi
kaitīguma
sliekšņu
izstrādāšanai
integrētajā augu aizsardzībā” (2011-2014)
Pabeigts ieviest 2014.gadā, 2014.gada
izpilde EUR 34433,50);
Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai
piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta ,
audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu
aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos
agroklimatiskajos apstākļos (2011-2014)
Pabeigts ieviest 2014.gadā; 2014.gada
izpilde EUR 142287,20)
„Nezāļu
izplatības
ierobežošana
integrētās augu aizsardzības sistēmā
laukaugu kultūru sējumos un stādījumos,
sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu
izmantošanu”
(2013-2014);
Pabeigts
2014.gadā; 2014.gada izpilde EUR 88
216,89;

Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības
ražošanā:
audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais
pamatojums Latvijas apstākļos.
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības
noteču monitoringa programmas ietvaros
(Atbildīgais LD; Darbības ieviešana turpinās
2015.gada 1.pusgadā) ;
Piena un gaļas konkurētspējīgas un efektīvas
ražošanas veicināšana (Atbildīgais LD;
Darbības ieviešana turpinās 2015.gada
1.pusgadā);
Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas
vadlīniju,
ievērojot
integrētās
augu
aizsardzības principus izstrāde (Atbildīgais
VAAD; Darbības ieviešana turpinās
2015.gada 1.pusgadā).
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Integrētai un bioloģiskai audzēšanai
piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un
potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu
izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas
pasākumiem Latvijas apstākļos.
Lauksaimniecības rādītāju prognoze
2015., 2020. un 2030. gadam.
Rokasgrāmata lauksaimniekiem amonjaka
emisiju aprēķināšanai saimniecības līmenī
un tā samazināšanas pasākumi”

„Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības
attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu
aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas
resursus un to bioloģisko daudzveidību”
(2011-2014). Pabeigts ieviest 2014.gadā;
2014.gada izpilde EUR 9606,94)
-No Latvijas lauksaimniecības produktiem
ražotās pārtikas pievienotās vērtības
paaugstināšana un pārtikas produktu
konkurētspējas veicināšana (ELFLA,
2012. – 2014.) Pabeigts 2014.gadā;
2014.gada izpilde EUR 83 047,93;
Virszemes
ūdeņu
un
gruntsūdeņu
kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās
teritorijās un lauksaimniecības zemēs
lauksaimniecības noteču monitoringa
programmas ietvaros (01.2013.-03.2015.,
2014.gada izlietojums EUR 46 377,38)
Piena un gaļas konkurētspējīgas un
efektīvas ražošanas veicināšana (2013.2015. ;
2014.gada izlietojums EUR
360003,51) Darbības ieviešana turpinās
2015.gadā, atbildīgais LD)
Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas
vadlīniju, ievērojot integrētās augu
aizsardzības principus izstrāde (atbildīgais
Valsts Augu aizsardzības dienests VAAD; 2014.gada izlietojums EUR 291
421,90)
Bioloģiski vērtīgo zālāju aktualizācija un
atbalsta maksājumu pārrēķins; Ieviešana
2013-2014.; Darbību izpilda VARAM;
2014.gada izpilde EUR 192 875,01;
Augsnes auglības līmeņa novērtējums
reprezentatīvas
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes kopas daļās dažādu
lauksaimniecības
sistēmu
un
specializācijas
saimniecībās
(Ievieš
VAAD 2014.); 2014.gada izpilde EUR
56914,82) ;
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu
veikšana lauksaimniecības sektorā par
2012.gadu (ievieš 2014.gadā); 2014.gada
izpilde EUR 4780);
-Aramzemēs
uzkrātā
oglekļa
un
siltumnīcefekta gāzu emisiju izvērtējums
atkarībā no lauksaimniecības prakses
izmaiņām (2014.gadā) ; 2014.gada izpilde
EUR 8470,00);
Baltijas jūras lašu novērtējums rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 20072013.gadam īstenošanai (EZF, 2012. –
2014.
Pabeigts
ieviest
2014.gadā;
2014.gada izpilde EUR 21747)
30.11.2012. līgums Nr.2012/135 „Atbalsta
maksājumu pamatojumam nepieciešamo
datu dabas aizsardzības un zālāju
bioloģiskās
daudzveidības
jomā
apkopošana”.
27.11.2014.
līgums
Nr.
2014/126
„Rokasgrāmata lauksaimniekiem SEG
aprēķināšanai saimniecības līmenī un tā
samazināšanas pasākumi”
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Detalizētāka informācija par pētījumiem (Tab.2.)
Pētījuma nosaukums

Pētījuma mērķi un rezultāti

„Vidi
un
ūdeņus
saudzējošai audzēšanai
piemērotu
augļaugu
šķirņu
sortimenta,
audzēšanas tehnoloģiju
un integrētas augu
aizsardzības sistēmas
izstrāde
dažādos
agroklimatiskajos
apstākļos”.

Mērķis - nodrošināta agrovidi saudzējošu un lauku
ainavu veidojošu tehnoloģiju ieviešana Latvijas augļu
un ogu dārzos.
Rezultāts - sagatavots gala zinātniskais pārskats, kurā
iekļauta informācija:
par audzēt ieteicamo augļaugu šķirņu
piemērotību audzēšanai dažādos reģionos;
par audzēšanai ieteikto pret kaitīgiem
organismiem izturīgo augļu koku šķirņu, saderību ar
dažāda auguma potcelmiem, par šķirņu un potcelmu
kombinācijām, kā arī stādīšanas attālumiem
piemērotākajām vainagu formām;
par ogulāju šķirņu piemērotību dažādām
audzēšanas tehnoloģijām, dažādiem augsnes un
agroklimatiskajiem apstākļiem,
par
apkārtējo
vidi
un
ūdeņus
nepiesārņojošu krūmmelleņu un dzērveņu mēslošanas
sistēmu;
izveidota informatīvā bāze par Latvijas
augļu un ogu dārzos izplatītajām slimībām un
kaitēkļiem, to bīstamību, attīstību Latvijas apstākļos
un vidi saudzējošām ierobežošanas iespējām.
Mēŗķis
sekmēta
ilgstpējīgas
bioloģiskās
dārzkopības, t.sk. ogu ražošanas attīstība.

„Ilgtspējīgas
bioloģiskās
dārzkopības attīstība,
izmantojot
vidi
saudzējošas
augu
aizsardzības
tehnoloģijas,
saglabājot
dabas
resursus
un
to
bioloģisko
daudzveidību”.
„Kultūraugu
kaitīgo
organismu izplatības,
postīguma un attīstības
ciklu
pētījumi
kaitīguma
sliekšņu
izstrādāšanai
integrētajā
augu
aizsardzībā”.
„Nezāļu
izplatības
ierobežošana
integrētās
augu
aizsardzības sistēmā
laukaugu
kultūru
sējumos
un
stādījumos, sekmējot
vides
un
resursu
ilgtspējīgu
izmantošanu”.
Minimālās
augsnes
apstrādes ietekme uz
augsnes
auglības
saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās
kvalitāti
bezmaiņas
sējumos.

Graudaugu
šķirņu
izturības izvērtējums
pret slimībām Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, novērtējot
šķirņu saimnieciskās
īpašības.

Finansējuma avots,
summa
LAP, ELFLA

Pētījuma
veicēji
Latvijas Valsts
augļkopības
institūts

Pieejamība

LAP, ELFLA

SIA Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Mērķis- izstrādāt rekomendācijas integrētās augu
aizsardzības metožu ieviešanai labības, rapša un dārzeņu
audzēšanā.
Rezultāts - sagatavotas rekomendācijas integrētās augu
aizsardzības metožu ieviešanai labības, rapša un dārzeņu
audzēšanā.

LAP, ELFLA

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Mērķis - ieteikumu izstrāde nezāļu ierobežošanai
atbilstoši IAA principiem ekonomiski nozīmīgāko
laukaugu kultūraugu sējumos un stādījumos.
Rezultāts - izstrādāti ieteikumi nezāļu ierobežošanai
atbilstoši IAA principiem ekonomiski nozīmīgāko
laukaugu kultūraugu sējumos un stādījumos.

LAP, ELFLA

LAAPC

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Mērķis - turpināt izmēģinājumus iekārtotajā
stacionārajā laukā, lai bezmaiņas (minimālas augu
rotācijas) sējumos skaidrotu 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:
Rezultāts - mērķis ir samazināt augu aizsardzības
līdzekļu un mēslošanas līdzekļu lietošanu un sekmēt
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Mērķis - izvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu,
rudzu, tritikāles) un vasarāju labību (kviešu, miežu,
auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām:
•
sniega pelējumu (tikai ziemājiem);
•
sakņu puvi;
•
lapu un vārpu slimībām.
Rezultāts – izvērtētas graudaugu šķirņu izturība pret
dažādām slimībām.

Valsts atbalsts, 35
572

LLU

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Valsts atbalsts, 9 960

LAAPC

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Rezultāts - veikts zinātnisks pētījums „Ilgtspējīgas
bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi
saudzējošas
augu
aizsardzības
tehnoloģijas,
saglabājot dabas resursus un to bioloģisko
daudzveidību”, tai skaitā sagatavots pārskats.
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Industriālo
kaņepju
(CANNABIS
SATIVA
L.)
audzēšanas
un
novākšanas
tehnoloģiju
izstrāde
produkcijas ieguvei ar
augstu
pievienoto
vērtību.

Mērķis – ir izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju
ražošanas ķedi, izpētot audzēšanas tehnoloģiju
ietekmi uz kaņepju produktivitāti, to piemērotību
produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību un
izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju
audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izvēlei
Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.
Rezultāts – noskaidrotās teorētiskās un
eksperimentālās likumsakarības dos pamatojumu
optimālo tehnoloģisko variantu un tehnisko līdzekļu
racionālas izvēles algoritma izstrādāšanai
saimniecībām.
Mērķis – piedāvāt jaunas, praktiski pielietojamas
zināšanas par Latvijā audzēt piemēroto pākšaugu
sugu un šķirņu spēju nodrošināt augstvērtīgu un
ekonomiski pamatotu proteīna ražas ieguvi no hektāra
un kā panākt lopkopības produkcijas (piens, gaļa)
ražošanas apjomu un kvalitātes pieaugumu,
izmantojot lopu ēdināšanā vietējos pākšaugus.
Rezultāts - sagatavot ieteikumus un informēt
lauksaimniekus par agrotehniski un ekonomiski
pamatotām pākšaugu audzēšanas un izmantošanas
iespējām Latvijas saimniecībās.
Mērķis - veikt ābeļu un bumbieru kraupja attīstības
prognozi, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu
RIMpro, nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par
slimības kritiskajiem infekcijas periodiem Latvijas
augu aizsardzības pētniecības centra tīmekļa vietnē,
sekot līdzi kraupja izplatībai saimniecībās, kur
uzstādītas meteoroloģiskās stacijas;
Rezultāts - savākt un apkopot informāciju par ābeļu
un bumbieru kraupja, augļu koku vēža un ābolu tinēja
ierobežošanu integrētajā augļkopībā informatīva
materiāla izstrādei.

Valsts atbalsts, 64
029

LLU

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Valsts atbalsts, 50
711

Valsts Stendes
graudaugu
selekcijas institūts

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Valsts atbalsts, 20
000

LAAPC

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Integrētai audzēšanai
perspektīvo
ogulāju
šķirņu
pārbaude
dažādos
Latvijas
reģionos
un
to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde
un
pilnveidošana.

Mērķis - izvērtēt perspektīvo aveņu un krūmogulāju
šķirņu piemērotību integrētajai audzēšanai, kā arī
piecu zemnieku saimniecībās dažādos Latvijas
reģionos.
Rezultāts – pārbaudītas perspektīvās ogulāju šķirnes
un izstrādātas audzēšanas tehnoloģijas.

Valsts atbalsts, 47
000

LAAPC

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Integrētai
un
bioloģiskai audzēšanai
piemērotu
ābeļu,
plūmju un ķiršu šķirņu
un potcelmu pārbaude
dažādos reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde.
Lauksaimniecības
rādītāju prognoze
2015., 2020. un 2030.
gadam.

Mērķis - izvērtēt jauno ābeļu šķirņu ziemcietību,
augšanu un ražošanu iekārtotajos izmēģinājumos
deviņās zemnieku saimniecībās visos Latvijas
reģionos.
Rezultāts - ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un
potcelmu pārbaude dažādos reģionos.

Valsts atbalsts, 51
000

LAAPC

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

Mērķis - sagatavot aktīvo datu prognozi par
lauksaimniecības darbībām, kas rada siltumnīcefekta
gāzu emisijas (SEG) noteiktā laikposmā (piemēram,
lauksaimniecības dzīvnieku skaita pieaugums,
lauksaimniecības zemes platību izmaiņas, kūtsmēslu
apsaimniekošanas sistēmas, minerālmēslu lietošana).
Rezultāts – iegūta Lauksaimniecības rādītāju
prognoze
2015., 2020. un 2030. gadam.
Veikt bioloģiski vērtīgo zālāju slāņa aktualizēšanu
2014.gadam.
Izpildīti 2014.gadalauku darbi – apskoti potenciālie
bioloģiski vērtīgie zālāji.
Pabeigta 2013. un veikta 2014.gada lauka darbu
rezultātu ievade ģeodatubāzē Meadow (ietver
poligonu ģeometriju korekciju un atribūtu tabulas
aizpildīšanu);
Datu apmaiņas risinājumu testēšana starp Dabas
aizsardzības pārvaldi (turpmāk – DAP) (sistēma
„Ozols” un tajā ietvertajiem dabas datiem) un LAD
(LR ĢIS ietvertajiem datiem; Nodrošināta 2013. un
2014.gada apsekojuma rezultātu nodošana LAD.

Valsts atbalsts, 6 000

LLU

http://www.llu.lv/pe
tijumu-datu-baze#

ELFLA, TP
=>101 000 EUR

DAP

https://www.zm.gov
.lv/laukuattistiba/statiskaslapas/jaunubiologiski-vertigozalajunoteiksana?nid=823
#jump

Pākšaugi – alternatīva
sojas
izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības ražošanā:
audzēšanas
agrotehniskais
un
ekonomiskais
pamatojums Latvijas
apstākļos.
Ābeļu un bumbieru
kraupja un ābolu tinēja
ierobežošana,
izmantojot datorizēto
atbalsta sistēmu relatīvā
infekcijas
mērījumu programma
(RIMpro) - un tās
pilnveide augļu koku
vēža
ierobežošanai
integrētajā augļkopībā.

„Atbalsta maksājumu
pamatojumam
nepieciešamo
datu
dabas aizsardzības un
zālāju
bioloģiskās
daudzveidības
jomā
apkopošana”.
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Rokasgrāmata
lauksaimniekiem SEG
aprēķināšanai
saimniecības līmenī un
tā
samazināšanas
pasākumi

Izstrādāt
rokasgrāmatu
„Rokasgrāmata
lauksaimniekiem SEG aprēķināšanai saimniecības
līmenī un tā samazināšanas pasākumi”, metodiskā
materiāla formā. Metodika paredzēta kā vadlīnijas
lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams veikt savu
saimniecību SEG emisiju kalkulāciju un tās
samazināšanas pasākumus. Izstrādātā rokasgrāmata
būs brīvi pieejama interneta vidē (vietnē) ZM mājas
lapā, kas ļautu LAP 2014-2020, investīciju projekta
iesniedzējiem patstāvīgi veikt SEG emisiju
kalkulāciju to saimniecības līmenī, tai skaitā,
izvēloties SEG emisiju samazinājuma kalkulāciju
vienam vai vārākiem SEG emisijas samazinošajiem
pasākumiem. Ģenerētais produkts nodrošinās LAP
investīciju
atbalsta
pasākumu
„Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” efektīvu administrēšanu Lauku
atbalsta dienestā.

ELFLA, TP =>
3628,79 EUR

LLU

http://www.lif.llu.lv
/seg-emisijukalkulators

-„Kultūraugu kaitīgo
organismu izplatības,
postīguma un attīstības
ciklu
pētījumi
kaitīguma
sliekšņu
izstrādāšanai
integrētajā
augu
aizsardzībā”
(20112014)
Vidi
un
ūdeņus
saudzējošai audzēšanai
piemērotu
augļaugu
šķirņu sortimenta ,
audzēšanas tehnoloģiju
un integrētās augu
aizsardzības sistēmas
izstrāde
dažādos
agroklimatiskajos
apstākļos
-„Nezāļu
izplatības
ierobežošana
integrētās
augu
aizsardzības sistēmā
laukaugu
kultūru
sējumos
un
stādījumos, sekmējot
vides
un
resursu
ilgtspējīgu
izmantošanu”

Mērķis- Izstrādāt rekomendācijas integrētās augu
aizsardzības metožu ieviešanai labības, rapša un dārzeņu
audzēšanā.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”

Atbildīgais ZM
LD; Izpilda LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

Atbildīgais ZM
LD; Izpilda LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

Mērķis - nodrošināt ieteikumu izstrādi nezāļu
ierobežošanai atbilstoši integrētās augu aizsardzības
(IAA) principiem ekonomiski nozīmīgāko laukaugu
kultūraugu sējumos un stādījumos.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

-„Ilgtspējīgas
bioloģiskās
dārzkopības attīstība,
izmantojot
vidi
saudzējošas
augu
aizsardzības
tehnoloģijas,
saglabājot
dabas
resursus
un
to
bioloģisko
daudzveidību”
No
Latvijas
lauksaimniecības
produktiem
ražotās
pārtikas
pievienotās
vērtības
paaugstināšana
un
pārtikas
produktu
konkurētspējas
veicināšana
Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība
īpaši
jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības

Mērķis - Sekmēta ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības,
t.sk. ogu ražošanas attīstību.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;

Atbildīgais
ZM
LD; Izpilda :
Valsts
Priekuļu
laukaugu
selekcijas institūts
APP;
LLU;
SIA Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības centrs;
APP Valsts
Stendes graudaugu
selekcijas institūts
Atbildīgais ZM
LD;
SIA Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības centrs;

Atbildīgais ZM
VD;
Izpildītājs Pārtikas
drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts BIOR

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

2014.gada
izpilde EUR
34433,50
Mērķis - Nodrošināta agrovidi saudzējošu un lauku
ainavu veidojošu tehnoloģiju ieviešana Latvijas augļu
un ogu dārzos.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”
2014.gada izpilde
EUR 142287,20

2014.gada
izpilde
EUR 88 216,89;

2014.gada izpilde
EUR 9606,94

Mērķis - Uz vietējiem resursiem balstītas augstas
pievienotās vērtības produktu eksportspējas veicināšana;
Stabila ar zinātniski tehnisko un informatīvo bāzi
nodrošināta nacionālā pārtikas nekaitīguma riska
novērtēšana.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;

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

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;
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2014.gada izpilde
EUR 83 047,93

2014.gada

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

zemēs
lauksaimniecības
noteču
monitoringa
programmas ietvaros
Piena
un
gaļas
konkurētspējīgas
un
efektīvas
ražošanas
veicināšana

Latvijā
audzējamu
kultūraugu audzēšanas
vadlīniju,
ievērojot
integrētās
augu
aizsardzības principus
izstrāde

punktveida piesārņojuma raksturu un apjomu.
Mērķis sasniegts;

izlietojums EUR
46 377,38

Virsmērķis ir uzlabot LAP 2007-2013.gadam
administrēšanu, uzraudzību un kontroli un veikt
nepieciešamos sagatavošanās darbus lauku attīstības
2014.-2020.gadu periodam.
Pētījums jeb projekts sastāv no pētījumu
komponentēm; 1.pētījums - Zālāju zelmeņu
veidošanas, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju
pilnveidošanas un daudzfunkcionālas izmantošanas
zinātniskais pamatojums; 2.pētījums- Infekcijas
slimības, to ietekme uz ganāmpulka veselību un
ražošanas izmaksām; 3. pētījums - Efektīvas
saimniekošanas modeļu izstrāde; 1.pētījuma mērķis:
izzināt stiebrzāļu un tauriņziežu jaunāko šķirņu
piemērotību pļavu un ganību zelmeņu veidošanai, lai
uzlabotu
to
audzēšanas,
zāles
lopbarības
sagatavošanas tehnoloģiju un daudzfunkcionālu
izmantošanu.
2.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.
3. 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.
Mērķis sasniegts;
Darba uzdevuma mērķis ir:
1. izstrādāt 19 vadlīnijas kultūraugu audzēšanai, kurās
ir ietverti integrētās augu aizsardzības principi;
2. Metodiskā materiāla zemniekiem izstrāde kaitīgo
organismu attīstības stadiju noteikšanai;
3. Valsts augu aizsardzības dienesta kaitīgo
organismu brīdinājumu sistēmas pilnveidošana:

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

Atbildīgais
LAAD;
Ievieš VAAD;

http://www.vaad.go
v.lv/UserFiles/file/
VAAD_prezentacij
a_NVO_2015kopej
a.pdf

Atbildīgais
LAAD;
Ievieš VARAMDabas aizsardzības
pārvalde;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

2014.gada
izlietojums EUR
360003,51

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;
2014.gada
izlietojums EUR
291 421,90

3.1. kaitīgo organismu monitoringa veikšana;

Bioloģiski
vērtīgo
zālāju aktualizācija un
atbalsta
maksājumu
pārrēķins

Augsnes
auglības
līmeņa
novērtējums
reprezentatīvas
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
kopas daļās dažādu
lauksaimniecības
sistēmu
un
specializācijas
saimniecībās
Siltumnīcefekta gāzu
emisiju
aprēķinu
veikšana
lauksaimniecības
sektorā par 2012.gadu

3.2. dienesta mājas lapā esošās brīdinājuma
sistēmas pilnveidošana.
Mērķis sasniegts;
Mērķis - Pēc vienotas sistēmas aktualizēt informāciju
par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, tos grupējot pēc
apsaimniekošanas sarežģītības pakāpes, kā rezultātā
iegūt precīzu informāciju par BVZ plātību Latvijā.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;
2014.gada
izpilde
EUR 192 875,01;

Mērķis - Savlaicīgi konstatēt un novērtēt LIZ zemes
auglības līmeni un pārmaiņas; Izveidot
reprezentatīvas saimniecību izlases kopas visos VPR,
ņemot vērā saimniekošanas sistēmu un nozaru
specializāciju.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;
2014.gada izpilde
EUR 56914,82

Atbildīgais
LAAD;
Ievieš VAAD;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump;
http://www.vaad.go
v.lv/UserFiles/file/
VAAD_strategija_2
2_12_2014_2.pdf;

Mērķis -veikt tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu
emisiju aprēķinus lauksaimniecības sektorā par
2012.gadu, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam prioritātes, īpaši prioritātes „Veicināt
resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump;
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2014.gada izpilde
EUR 8470,00

pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un
mežsaimniecības nozarēs” ieviešanu un izpildītu
Latvijai noteiktās saistības;
Mērķis sasniegts;

Aramzemēs
uzkrātā
oglekļa
un
siltumnīcefekta gāzu
emisiju
izvērtējums
atkarībā
no
lauksaimniecības
prakses izmaiņām
Baltijas jūras lašu
novērtējums
rīcības
programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda
atbalsta
ieviešanai
Latvijā
20072013.gadam
īstenošanai (EZF)

-„Kultūraugu kaitīgo
organismu izplatības,
postīguma un attīstības
ciklu
pētījumi
kaitīguma
sliekšņu
izstrādāšanai
integrētajā
augu
aizsardzībā”
(20112014)

https://www.zm.gov
.lv/public/ck/files/Z
M/TP%20petijumi/
Siltumnicu%20gazu
%20emisiju%20apr
ekinu%20veiksana_
2012_2014g.pdf;

Mērķis - Veikt oglekļa uzkrājumu un SEG emisiju
izmaiņu izvērtējumu aramzemēs saistībā ar
lauksaimniecības prakses izmaiņām no 1970.gada, lai
nodrošinātu nepieciešamo informāciju Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšmērķa
„Samazināt siltumnīcefekta gāzu un amonjaka
emisijas
lauksaimniecībā”
sasniegšanai
un
administrēšanai;
Mērķis sasniegts;
Mērķis - Nekaitīguma politikas nodrošināšana
Latvijas zvejas produktiem, zivju produktu nozvejas
stabilizēšana un konkurētspējas veicināšanai.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”;

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump;

Eiropas
Zivsaimniecības
fonda (EZF) Rīcības
programmas Eiropas
Zivsaimniecības
fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam
prioritārajā virzienā
“Tehniskā palīdzība”
2014.gada izpilde
EUR 21747

Atbildīgais ZM
VD;
Izpildītājs:
Pārtikas drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts „BIOR”

http://www.bior.gov
.lv/lv/leftmenu/sadarbibasprojekti/eiropaszivsaimniecibasfonds/baltijas-juraslasu-novertejumsricibasprogrammaseiropaszivsaimniecibasfonda-atbalstaieviesanai-latvija2007-2013-gadamistenosanai

Mērķis- Izstrādāt rekomendācijas integrētās augu
aizsardzības metožu ieviešanai labības, rapša un dārzeņu
audzēšanā.
Mērķis sasniegts;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”

Atbildīgais ZM
LD; Izpilda LLU;

https://www.zm.gov
.lv/statiskaslapas/tehniskapalidziba?id=2139#
jump

2014.gada izpilde
EUR 8470,00

2014.gada
izpilde EUR
34433,50
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