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Priekšvārds
2015. – rosīgs attīstības gads lauku uzņēmējiem
2015. gadā Latvijas lauksaimnieki, mežsaimnieki un citi lauku uzņēmēji sāka aktīvi pieteikties Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākumiem, lai turpinātu Latvijā attīstīt lauksaimniecisko
ražošanu, kas sekmē saimniecisko aktivitāti laukos un tātad, kas pats svarīgākais, mūsu lauku apdzīvotību.
Kopumā lauksaimniecībai un lauku attīstībai LAP līdz 2020. gadam paredz 1,5 miljardus eiro. Tikpat rosīgi ritēja arī
Latvijas zivsaimnieku pieteikšanās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam
pasākumiem, kam paredzēti 183,6 miljoni eiro.
2015. bija pirmais gads, kad lauksaimnieki pielāgojās ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformā
ieviestajām izmaiņām tiešo maksājumu jomā. Pozitīvi, ka reformas rezultātā līdz ar katru turpmāko gadu
lauksaimnieki tiešajos maksājumos saņem arvien vairāk līdzekļu, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir 1,6
miljardi eiro un, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, ir par 120% vairāk.
2015. gadā Latvijas lauksaimniecība un zivsaimniecība turpināja izjust Krievijas ieviestā importa aizlieguma
ES ražotajām lauksaimniecības un pārtikas precēm negatīvo ietekmi, kas vissmagāk skāra piena ražošanas un
pārstrādes nozari. Arī 2015. gadā Zemkopības ministrija ar valdības atbalstu īstenoja virkni pasākumu, lai atbalstītu
piena ražotājus un pārstrādātājus un stabilizētu situāciju gan piena saimniecībās, gan pārstrādes uzņēmumos, tajā
skaitā panākot ārkārtas atbalstu no ES. Tāpat arī ir sniegts atbalsts zivsaimniecības nozarei, jo 2015. gada vidū
pēc Krievijas Federālā veterinārās un fitosanitārās uzraudzības institūcijas “Rosseļhoznadzor” lēmuma ir aizliegts
zivju konservu imports no Latvijas. Trešā nozare, kas 2015. gadā piedzīvoja grūtus laikus, bija cūkkopība, ko
negatīvi ietekmēja bīstamās infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēris (ĀCM) – izplatība. Lai mazinātu ĀCM negatīvo
ietekmi, izdevās panākt ES ārkārtas atbalstu arī cūkkopības nozarei. Paralēli tam papildus finansējums tika rasts
Pārtikas un veterinārajam dienestam, lai tas varētu turpināt ĀCM ierobežošanas pasākumus.
Neraugoties uz iepriekš minētajām grūtībām, Latvijas lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas
rūpniecība turpināja attīstību. To apliecina kaut vai Latvijas zemnieku lielā aktivitāte, izmantojot zemes iegādes
programmu, kas izveidota pēc Zemkopības ministrijas iniciatīvas. Savukārt pārtikas ražotāji, lai ātrāk atgūtos pēc
Krievijas sankciju ieviešanas, turpināja vēl intensīvāk meklēt savai produkcijai jaunus noieta tirgus. Diemžēl
lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības nozare eksporta samazinājumu Krievijas tirgū nevar īsā periodā ātri
kompensēt ar eksporta palielinājumu citos tirgos, jo pārtikas eksportētājiem jaunu tirgu apgūšanai nepieciešamas
laikietilpīgas procedūras (sertifikāti, atļaujas, pārbaudes u.c.). Pozitīvi var vērtēt piena, gaļas un zivju produkcijas
ražotāju aktivitātes jaunu tirgu apgūšanā kopš Krievijas importa aizlieguma – visaktīvāk jauni tirgi tika meklēti piena
produktiem, un eksports tika sākts uz 17 jauniem tirgiem. Tāpat ir kāpināts piena produktu eksports uz jau
esošajiem noieta tirgiem. Gaļas un gaļas produktu eksports tika sākts uz 18 jauniem tirgiem. Zivju produkcijas (bez
konserviem) eksports tika sākts uz 4 jauniem tirgiem, turklāt Latvijas zivju apstrādes uzņēmumi zivju konserviem
nozīmīgi kāpināja eksportu uz jau esošajiem tirgiem.
Runājot par meža nozari, neskatoties uz eksporta tirgu stagnāciju un Krievijas rubļa devalvāciju, Latvijas
meža nozare stabili strādāja arī 2015. gadā, tās saražotās produkcijas eksporta vērtībai pārsniedzot 2 miljardu eiro
robežu. To būtiski veicināja valdības pieņemtie lēmumi: Latvijas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu
2015.-2020. gadam apstiprināšana, kā arī MK rīkojums par maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu noteikšanu
valsts mežos 2015.-2020. gadam. 2015. gadā bija vērojama meža īpašnieku kooperācijas izaugsme – lielāko meža
īpašnieku kooperatīvu apgrozījums teju dubultojās, pieaugot gan to apsaimniekotajām meža platībām, gan biedru
skaitam.

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 līdz 2015.gada 31.jūlijam bija trīs valsts sekretāra vietnieki, kas vadīja Tirgus un tiešā
atbalsta departamentu, Budžeta finanšu departamentu un Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamentu.
Savukārt no 2015.gada 3.augusta – 2 vietnieki, kas vadīja 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 aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite, lauksaimnieciskās
darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarba 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, 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.;
koordinē priekšlikumu izstrādi dalībai Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD)
komitejās un darba grupās lauksaimniecības, vides, tirdzniecības un zivsaimniecības jomās;
 koordinē Latvijas lauksaimniecības un zivsaimniecības sektoru interešu pārstāvību Pasaules tirdzniecības
organizācijas sanāksmēs par lauksaimniecības jautājumiem.



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:
ZM budžeta programmas un darbības virzienu apkopojums
Darbības virziens
Pārtikas drošība un
kvalitāte, dzīvnieku
veselība

Lauku
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

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

Veicināt ilgtermiņā
konkurētspējīgas
(ekonomiski
efektīvas un uz tirgu
orientētas)
uzņēmējdarbības
attīstību laukos,
ievērojot reģionāli
līdzsvarotas
attīstības principus.

Tabula nr.1

Budžeta programma/ apakšprogramma
20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”:
○ 20.01.00 „Pārtikas drošība un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un
kontrole”;
○ 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 (2014-2020);
65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošana”:
○65.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2007–2013)”;
○65.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007–2013)”;
○ 65.06.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007–2013)”;
○ 65.07.00 „Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013);
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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.

○ 65.08.00 „Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020);
○65.20.00Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apgūšanai (2014-2020).
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)”; ○66.08.00
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu
un pasākumu īstenošanai (2014-2020);
○ 66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
apgūšanai (2014-2020)
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 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”.
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1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Informācija par ZM 2015.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”
Nodrošināta augsti profesionāla pārtikas, veterinārā un fitosanitārā robežkontrole, pastiprināti kontrolējot
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, lai nodrošinātu, ka LR un ES netiktu ievesti bīstamu
dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāji. Veicot importa un tranzīta kravu kontroli uz ES ārējas robežas, PVD
robežinspektori 2015.gadā ir veikuši 92 436 preču pārbaudes robežkontroles punktos. No visām veiktajām
kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta 21 169, fitosanitārā kontrole – 27 844, veterinārā kontrole – 6 035,
dzīvnieku barības un barības piedevu kontrole – 35 356, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole – 1 602,
nepārtikas preču drošuma kontrole – 430 kravām. No visām pārbaudītajām preču kravām 1 551 jeb 1,68% tika
atzīts par neatbilstošu.
Uzsākts piena produktu un zvejas produktu eksports uz Ķīnu un olu eksports, kā arī piena produktu eksports
uz ASV.
Ir veikti laboratoriskie izmeklējumi, lai īstenotu EK ieteikumu par koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt
krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (medus, zivis). Izmeklēti 263 paraugi, no
kuriem 10 bija neatbilstoši prasībām.
Tiek īstenotas 37 valsts uzraudzības un kontroles programmas, kas ietver arī laboratorisko izmeklējumu
veikšanu, pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā.
Izstrādāti un MK 2015.gada 14.aprīlī pieņemti noteikumi Nr.186 "Grozījumi MK 2013.gada 10.septembra
noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma
sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"", nodrošinot, ka veterinārmedicīniskās prakses
iestādes darbosies būvēs, kas atbilst plānotajam un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajam lietošanas veidam.
Ar MK 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr.644 „Grozījumi MK 2009. gada 29. septembra noteikumos
Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un
likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”” izpildīts Uzņēmējdarbības
vides uzlabošanas pasākumu plāna 2014.-2015.gadam (apstiprināts ar MK 2014.gada 28.novembra rīkojumu
Nr.694) 9.6.punkts, kas paredz ieviest klusēšanas–piekrišanas principu dzīvnieku kapsētu reģistrācijā.
Lai atvieglotu prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas mājražotājiem, sniedzot iespēju daļu no saražotās
pārtikas izplatīt citam mazumtirdzniecības uzņēmumam, neveicot uzņēmuma atzīšanu pieņemti MK 2015.gada
30.jūnija noteikumi Nr.358 "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai
gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku".
Darba grupa antimikrobiālās rezistences ierobežošanai dzīvnieku veselības jomā ir izstrādājusi Nacionālo
rīcības plānu par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā. Atsevišķi rīcības plānā
paredzētie pasākumi jau tiek ieviesti. Izvērtēti un sniegti atzinumi par diviem EK tiesību aktu projektiem par zāļu
atliekvielu uzraudzības pilnveidošanu. Notiek aktīva līdzdalība Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par
veterinārajām zālēm projekta izstrādē ES Padomes darba grupā, lai nodrošinātu LV interešu aizstāvību veterināro
zāļu aprites un antimikrobiālās rezistences jautājumu risināšanā.
Izstrādāti nosacījumi un prasības vienotas dzīvnieku datubāzes izveidošanai. Turpinās diskusijas par
ieviešanas nosacījumiem un nepieciešamo finansējumu.
Nodrošināta zaļā publiskā iepirkuma kritērija – iepirkt produktus, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas prasībām – sekmīga piemērošana pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, lai palielinātu
paaugstinātas kvalitātes vietējo pārtikas produktu pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos. Nodrošināts ES
lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas ieviešanas uzraudzības process, biedrībai „Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” realizējot programmu „Sabiedrības informēšanas un tirgus veicināšanas
kampaņa "Bio par mums" (2014.-2016.g.), lai veicinātu bioloģiskās produkcijas patēriņu.
Grozījumi MK
2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība” precizē pārtikas kvalitātes shēmu prasības un nosaka prasības jauniem produktu
veidiem.
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Latvijas prezidentūras laikā vadīta ES Padomes Veterinārijas ekspertu (sabiedrības veselība) un Fitosanitāro
ekspertu apvienotā darba grupa (F.21 A un F.19), kur izskatīts EK regulas priekšlikums par oficiālo kontroli
(notikušas deviņas sanāksmes). Latvijas viedoklis par būtiskākajiem jautājumiem, par kuriem ir panākta Padomes
vispārējā pieeja oficiālās kontroles regulas priekšlikumā – ir panākts, ka mežu reproduktīvais materiāls un augu
reproduktīvais materiāls ir svītroti no regulas tvēruma; panāktas atkāpes obligātai laboratoriju akreditācijai tādām
laboratorijām, kuras veic trihinelozes pārbaudi svaigā cūkgaļā; maksas iekasēšanā par oficiālo kontroli ir
nodrošināta elastīga pieeja, dalībvalstīm iekšējā tirgū jāizvairās no maksimāli harmonizētas pieejas oficiālās
kontroles maksas jomā, jo ES dzīves līmenis un nodokļu sistēmas ir atšķirīgas, līdz ar to pilnīga maksas
harmonizācija, lai segtu faktiskās kontroles izmaksas, praktiski nav iespējama.
Ir aktualizētas cūku liemeņu klasificēšanas metodes un izstrādātas jaunas metodes, veicinot cūkgaļas
ražošanas attīstību Latvijā. EK aktualizētās, jaunās formulas un jauno metodi ir apstiprinājusi ar Komisijas
2015.gada 18.novembra Īstenošanas Lēmumu (ES) Nr.2015/2100, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu
klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK. Lēmuma nosacījumi, ir pārņemti ar MK 2015.gada
15.decembra noteikumiem Nr.721 „Grozījumi MK 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu
klasifikācijas noteikumi””.
Samazināts administratīvais slogs pārtikas aprites jomā. MK 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.545
“Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” samazina administratīvo slogu
pārtikas apritē strādājošajiem, jo periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās mācību kurss pārtikas higiēnas jomā,
pagarināts no diviem līdz trīs gadiem, kā arī saīsināts apguves laiks no piecām stundām līdz trīs stundām. No
higiēnas prasību apguves atbrīvotas pārtikas apritē regulāri strādājošās personas, kuru profesionālā izglītība
saistīta ar pārtikas apriti. Ir samazināts administratīvais slogs, atvieglojot prasību par marķējuma informācijas
norādes vietu nefasētai gaļai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus (MK 2015.gada
2.jūnija noteikumi Nr.271 „Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums
nepārsniedz 12 mēnešus”), un nefasētai aitu gaļai (MK 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.272 „Aitu gaļas papildu
marķējuma noteikumi”). Lai mazinātu administratīvo un finansiālo slogu, īpaši sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumiem, noteikumi nosaka, kāda informācija ir jāsniedz rakstiski un kādu informāciju var sniegt arī mutiski, kā
arī paredz, to, ka uzturvērtības paziņojuma sniegšana nav obligāta (MK 2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr.595
“Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku”). Ir atvieglota uztura bagātinātāju reģistrēšanas kārtība un
samazināts nodevas apmērs uztura bagātinātāju reģistrācijai (MK 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.685
“Prasības uztura bagātinātājiem”).
ZM 2015.gada 19.februāra rīkojumu Nr.24 ir apstiprināta Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā
padome, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no dzīvnieku aizsardzības organizācijām, lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju organizācijām, zinātniskajām institūcijām un valsts pārvaldes iestādēm.
Nodrošināta Āfrikas cūku mēra uzraudzības un ierobežošanas pasākumu īstenošanu atbilstoši Komisijas
2014.gada 9.oktobra Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā
ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, kā arī īstenoti EK
stratēģijā par Āfrikas cūku mēri noteiktie mērķi. Saskaņā ar lēmumā 2014/709/ES noteikto, pilnveidoti MK
2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”. Veikti
grozījumi Medību likumā, tādējādi nodrošinot mežacūku medīšanu visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētu teritoriju,
kapus u.c vietas, kurās ar Medību likumu ir aizliegts medīt. Sadarbībā ar PVD, cūku audzētāju asociāciju un
cūkkopjiem izstrādāta cūku pārvietošanas shematiska kārtība, kas ļauj viegli organizēt cūku pārvietošanu Āfrikas
cūku mēra riska zonās un ārpus tām. MK 2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr.596 “Grozījumi MK 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība” nosaka prasības attiecībā uz radona klātbūtni un kontroli.
Veicināta efektīvu Eiropas Savienības programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem („Skolas auglis un dārzenis” un „Skolas piens”) īstenošanu Latvijā. 2015.gada 1. un 2.pusgadā tika
turpināts īstenot „Skolas augļa” un Kontekstā ar „Skolas piena” programmu 2015. gadā tika grozīti valsts
līdzfinansējuma likmju aprēķināšanas principi, piesaistot šīs likmes piena iepirkuma cenu izmaiņām pa ceturkšņiem.
Tāpat, valsts līdzfinansējuma likmes tika diferencētas atkarībā no iepakojuma tilpuma (pienam iepakojumā līdz 250
ml un iepakojumā virs 250 ml), paredzot arī iespēju noteikt papildu piemaksu pienam, kas ražots atbilstoši
bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām. Vienlaikus tika arī ieviesti katram mācību gadam piemērojamie
maksimālā atbalsta (ko veido ES atbalsta daļas un valsts līdzfinansējuma summa) sliekšņi un to izmaksu apmērs,
kas saistīts ar piena pārstrādi, iepakošanu, transportēšanu un izdali. Kontekstā ar “Skolas augļa” programma 2015.
gadā tika grozīti ES un valsts atbalsta likmju aprēķināšanas principi, paredzot, ka asorti porcija ir porcija, kas sastāv
no 2 veidu augļiem un 1 veida dārzeņa vai otrādi, kā arī tika noteikts atbalsta apmērs arī par produktu izdali skolās.
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2015.gadā turpinājās darbs pie Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu
(ES) Nr.1308/2013 un Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz atbalstu shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un
piena piegādi izglītības iestādēs, kas paredz abu skolu shēmu apvienošanu. Galvenie jautājumi, kam Latvija
pievērsa pastiprinātu uzmanību, bija finansējuma apmēra piešķiršanas kritēriji dalībvalstīm un attiecināmo produktu
saraksts.
II. Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
2015.gada 13.februārī apstiprināta Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP).
LAP ietvaros Latvija ir izvēlējusies ieviest 15 pasākumus, no kuriem 2015. gadā uzsākta 7 pasākumu īstenošana
(platībatkarīgo pasākumu atbalsta pieteikumu pieņemšana un pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
īstenošana tika uzsākta jau 2014. gadā), kuru īstenošanai izstrādāti visi nepieciešamie nacionālie normatīvie akti.
2015.gadā izdarīti 1.grozījumi LAP, kas Eiropas Komisijā apstiprināti 2015.gada 30.novembrī, ar kuriem precizēti
atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumos „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”,
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās saimniecības”, vairākos pasākumos precizēti projektu
atlases kritēriji, precizēti saistību nosacījumi pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība”, pārskatītas atbalsta likmes
pasākumā „Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi”, ietverta jauna atbalsta aktivitāte
pasākumā „Agrovide un klimats” – „Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāraugus”.
LAP ietvaros nodrošinātas atbalsta iespējas lauku saimniecību modernizācijai un attīstībai, palielinot to
konkurētspēju, ieguldot nepieciešamās investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas būvēs, kas saistītas ar
lauku saimniecību pārstrukturēšanu, efektīvas ražošanas attīstību un nozaru dažādošanu. Pasākuma ietvaros
paredzētas papildu atbalsta intensitātes tiem atbalsta saņēmējiem, kas īsteno projektu lopkopības nozarē, kur
audzē zālēdājus, jauniem lauksaimniekiem, projektiem, kuru ietvaros tiek īstenots energoefektivitātes mērķis, tiek
ieviesta inovācija vai uzņēmums ražo vismaz piecus ieteicamus (veselīgus) pārtikas produktus. Ministru kabinetā
12.05.2015. un 24.11.2015. pieņemti grozījumi 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
piešķiršanas kārtība””.
Lai veicinātu mazo saimniecību atbalstu, ieviests pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība” apakšpasākums “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””, ko regulē
MK 2015. gada 9.jūnija noteikumi Nr.292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības””, kuros noteikta vienreizējā maksājuma piešķiršanas kārtība mazajām lauku
saimniecībām.
Tāpat LAP paredz atbalsta iespējas jaunajiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības ir izveidošanās procesā
un pretendē uz vienreizēja maksājuma saņemšanu atbilstoši MK 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 323 "Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai””, kas nosaka atbalsta
piešķiršanas kārtību vienreizēja maksājuma veidā jaunajiem lauksaimniekiem.
Izstrādāta jauna pieeja ELFLA un EJZF pasākuma “Tehniskā palīdzība” ieviešanai, pēc iespējas samazinot
administratīvo slogu pasākuma administrēšanā.
Lai nodrošinātu atbalsta iespējas nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai, izmantojot sabiedrības virzītas
vietējās attīstības pieeju (LEADER pieeju), apstiprināti MK 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.125 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai”, MK 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”” un MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.769 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā”.
Lai nodrošinātu vietējo rīcības grupu (vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas
noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65 tūkstoši) atlasi un izvērtētu to izstrādātās sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas, 2015.gadā tika izveidota un darbu uzsāka Zemkopības ministrijas izveidota
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja, kurā piedalās pārstāvji arī no Lauku atbalsta
dienesta, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas,
Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra,
Latvijas Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem, lauksaimnieku un zivsaimnieku organizācijām. Komiteja
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2015.gadā apstiprināja 35 vietējās rīcības grupas un to darbības teritorija aptver visu lauku teritoriju un pilsētas ar
iedzīvotāju skaitu līdz 15 000. Vietējās rīcības grupas sagatavotā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija
ietver uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un rīcības, kas nosaka kāda veida atbalsts saistīts ar
nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību, tajā skaitā lauku tūrismu, mājražošanu, un dažādām uz
sabiedrisko labumu vērstām iniciatīvām būs pieejams tās darbības teritorijā.
2015.gadā nodrošinātas atbalsta iespējas bioloģiskajiem lauksaimniekiem par lauksaimniecības platību, kas
apsaimniekota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kad tika uzņemtas jaunas saistības saskaņā ar LAP
2014-2020. Detalizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi iestrādāti MK 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”. Līdz ar jaunā plānošanas perioda uzsākšanu,
arī pārējos LAP platībatkarīgā atbalsta pasākumos lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
tika uzņemtas juridiski jaunas saistības. Kopumā vides, klimata un lauku ainavas uzturēšanai un uzlabošanai
paredzēts īstenot gandrīz visus iepriekšējā plānošanas periodā ieviestos platību atkarīgos pasākumus, t.i. Agrovide
un klimats, Natura 2000 maksājumi par mežu teritorijām, Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski
ierobežojumi, bet ar pārskatītām atbalsta saņemšanas prasībām un no tām izrietošajām saistībām.
LAP ietvaros ir nodrošinātas arī atbalsta iespējas pašvaldībām un lauku uzņēmējiem, infrastruktūras
attīstībai, gan pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ietvaros, kuros nosacījumi paredz atbalsta iespēju
lauksaimniekiem pievadceļu un laukumu izveidošanai pie ražošanas objektiem, gan izmantojot sabiedrības virzītas
vietējās attīstības pieeju (LEADER pieeju), gan pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos" saskaņā ar MK 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību pašvaldību grants ceļu būvniecībai un
pārbūvei. No 15.10.2015. līdz 01.12.2019. ir izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", bet līdz 2015. gada beigām pasākuma ietvaros
projektu iesniegumi vēl netika iesniegti.
Izstrādāti normatīvie akti atbalsta saņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pieejamā finansējuma ietvaros, lai atbalstu savas darbības uzsākšanai saņemtu jaunie lauksaimniecības un meža
nozares kooperatīvi. LAP 2007-2013.gadam ietvaros 2015.gada 24.martā apstiprināti MK noteikumi Nr.137
“Grozījumi MK 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"", paredzot, ka 2015. un 2016.gadā uz atbalstu varēs pieteikties tikai tie
kooperatīvi, kuri iepriekšējos gados šī pasākuma ietvaros uzņēmuši saistības. 2014.gada beigās uz atbalstu LAP
2007.–2013.gadam pasākuma “Ražotāju grupas” ietvaros tika izsludināta viena iesniegumu pieņemšanas kārta no
18.12.2014. – 20.01.2015. Kārtas ietvaros atbalstu saņēma 6 atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības EUR 256 222 apmērā. Līdz 2015.gada 15.maijam uz atbalstu par 2015.gadu varēja
pieteikties kooperatīvās sabiedrības, kuras iepriekšējos gados, šī pasākuma ietvaros, bija uzņēmušas piecu gadu
saistības un atbilstības statusu pirmo reizi saņēmušas ne agrāk kā 2011.gada 1.aprilī. Par 2015.gadu atbalstu
saņēma 4 atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības EUR 143 586 apmērā. Kopā
2015.gada izmaksāts atbalsts EUR 399 808 apmērā.
LAP 2014-2020.gadam ietvaros 2015.gada 3.februārī apstiprināti MK noteikumi Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide". 2015.gadā uz atbalstu
LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju izveide” ietvaros izsludināta viena iesniegumu
pieņemšanas kārta no 25.03.2015.– 07.04.2015. Atbalsta saņemšanai pieteicās viens pretendents. 2015.gadā
atbalsta priekšapamaksu saņēma viena atbilstīgā mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība EUR
3 718 apmērā.
Lai veicinātu atbilstīgo lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
veidošanos, izaugsmi un konkurētspēju no 2015.gada 17.oktobra stājās spēkā MK 2015.gada 29.septembra
noteikumi Nr.556 „Grozījumi MK 2015.gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"", kas paredz, ka atbilstīgās
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pretendēt uz atbalstu de minimis
veidā, kuru piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz EUR 4 270 katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus. 2015. gada
22.septembrī MK sēdē (protokols Nr. 50 37.§) izskatīts un pieņemts “Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas
gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gada pirmajam pusgadam"”.
Nodrošināta Lauku attīstības programmu 2014-2020.gadam pasākumu ieviešana, īpaši akcentējot atbalstu
zināšanu un inovāciju līmeņa celšanai, mazajām un vidējām saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem, ilgtspējīgai
vides un dabas resursu apsaimniekošanai un teritorijas apdzīvotības saglabāšanai. Lai veicinātu zināšanu
pārneses un konsultāciju pakalpojumu izmantošanu un pieejamību lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas
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ražošanas nozarēs 2015.gadā izstrādāti un apstiprināti MK 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.705 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" un MK
2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
"Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi"
apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai". Pasākumu īstenošanas nolūkā
apzināts nozaru nevalstiskais sektors, nozaru vajadzības un uzsākta publisko iepirkumu dokumentācijas
sagatavošana gan zināšanu pārneses (mācību), gan konsultāciju pakalpojumu sniedzēju izvēlei.
Lai nodrošinātu Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanu meža nozarē, ir izstrādāti priekšlikumi
LAP 2015.-2020.g. precizēšanai, 2015. gada 4. augustā izdoti MK noteikumi Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai””, kā arī izvērtēti citi ar meža nozari saistītie pasākumi, veikta ar
meža nozari saistīto projektu īstenošanas rezultātu analīze.
No 06.07.2015.uzsākta projektu pieteikšanas LAP 2014.2020.gadam 1.kārta valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem saskaņā ar MK 2014.gada 30.septembra noteikumiem
Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” par ELFLA līdzekļiem.
Nodrošināta Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumu normatīvo aktu
izstrāde un ieviešana, īpaši akcentējot atbalstu zivju produkcijas noieta tirgu paplašināšanai, akvakultūras
produkcijas ražošanas apjomu palielināšanai, zvejniecības konkurētspējas nodrošināšanai. Ir izstrādāti un
aktualizēti MK noteikumi un nodrošinātas atbalsta iespējas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumos: 1. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā; 2.
Tirdzniecības pasākumi.
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde nodrošināta publiskā atbalsta pieejamība zivsaimniecības nozares
konkurētspējas attīstībai un ar to saistīto dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ietvaros. Ir izstrādāti un aktualizēti MK noteikumi un nodrošinātas
atbalsta iespējas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gadam pasākumos: 1.Inovācija zivsaimniecībā; 2. Zvejas flotes modernizācija; 3. Pievienotā vērtība,
produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana; 4. Galīga zvejas darbību pārtraukšana; 5. Zvejas ostas un
izkraušanas vietas; 6. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus; 7. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana; 8. Uzglabāšanas atbalsts; 9. Ražošanas un tirdzniecības plāni; 10. Kontrole un izpilde; 11.
Datu vākšana; 12. Integrētā jūrlietu politika - zināšanu uzlabošana par jūras vides stāvokli.
Izstrādāti ikgadējā valsts atbalsta noteikumi, precizējot nosacījumus atbalsta saņemšanai un samazinot
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem.
Pilnveidoti 2015.gada 14.aprīļa MK noteikumi Nr.192 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšanas programmas noteikumi” kredītgarantiju un kredītprocentu saņemšanai ES fondu sekmīgākai
apguvei, paplašinot attiecināmo izmaksu pozīciju loku un zemes kreditēšanas nosacījumus.
2015.gada 1.pusgadā notika aktīvs darbs pie KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošanas un
apspriešanas.Tika panākta vienošanās par Padomes secinājumu un Latvijas prezidentūras kopsavilkuma
dokumentiem. Atsaucoties uz Lauksaimniecības komisāra F.Hogana 14.01.2015. aicinājumu tika sagatavoti arī
Latvijas priekšlikumi KLP TKO instrumentu vienkāršošanai. 2015.gada 2.pusgada laikā tika sagatavotas idejas
priekšlikumiem, ko varētu skatīt nākotnē KLP vienkāršošanas jomā un tika izstrādāta Pozīcija Nr.1 “Kopējās
lauksaimniecības politikas vienkāršošana”.
2014./2015.gads bija pēdējais gads, kad ES dalībvalstīs tika piemērota piena kvotu sistēma. Latvijai pēdējais
piena kvotu gads noslēdzās veiksmīgi, jo kopējā valsts piena kvota netika pārsniegta. Piena kvotu sistēma tika
atcelta ar 2015.gada 1.aprīli, bet saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas
(ES) Nr.1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes regulas
(EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007 no 2015.gada 1.aprīļa Eiropas
Savienības dalībvalstīm ik mēnesi jānodrošina obligātie paziņojumi piena un piena produktu nozarē. Lai izpildītu EK
prasību attiecībā uz iepirkto svaigpiena apjomu ziņošanu, tika veikti grozījumi MK 2011. gada 1. novembra
noteikumos Nr. 841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”, nodrošinot svaigpiena iepirkuma un pārstrādes uzskaites
informācijas pilnveidošanu.
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Gan ES līmenī, gan nacionālajā līmenī tika veikti pasākumi, lai īstenotu atbalsta pasākumus ražotājiem
piena, cūkkopības un augļu un dārzeņu nozarēs. Pamatojoties uz ES piešķirtajiem ārkārtas atbalstiem un citiem
tirgus regulējošajiem instrumentiem, tika izstrādāti un pieņemti šādi MK noteikumi: 17.02.2015. MK noteikumi Nr.
86 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalstu piena nozarē”; 24.11.2015. MK noteikumi
Nr.669 “Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku
īpašniekiem”;08.09.2015. grozījumi MK 21.06.2011. noteikumos Nr. 453 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju
organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga
Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”; 08.12.2015. grozījumi MK 25.01.2011.
noteikumos Nr. 74 “Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un
lopkopības produktu tirgū”.
2015.gadā norisinājās darbs pie priekšlikumu sagatavošanas likumprojekta “Negodīgas mazumtirdzniecības
prakses aizlieguma likums” izstrādes ietvaros, ievērojot lauksaimniecības un pārtikas nozarē iesaistīto sabiedrisko
organizāciju intereses.
2015.gada 2.pusgadā Pārtikas nozares padomes ietvaros tika aktualizēts jautājums par lielveikalu tīklu
lojalitātes veicināšanu attiecībā uz vietējiem ražotājiem un produktiem, panākot vienošanos par savstarpējās
sadarbības starp LPTA, LPUF, LOSP un LRTK uzlabošanu Latvijā ražotas produkcijas lielākas pieejamības
veicināšanai lielveikalos. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) saskaņā ar 2013. gada 17.decembra MK
noteikumiem Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" īstenoja nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas veicināšanas pasākumus atbilstoši izstrādātajam pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanas 2015.gada
plānam.
2015. gadā aktīvi tika strādāts pie jautājumiem, kas saistīti ar Krievijas īstenoto importa aizliegumu
lauksaimniecības un pārtikas produktiem.
2015.gadā izstādes „Riga Food” ietvaros sadarbībā ar LVAEI izveidoti 4 novadu ražotāju stendi. Nodrošināta
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares kopstendu pārstāvniecība piecās starptautiskajās lauksaimniecības
un pārtikas produktu izstādēs. Nodrošināta dalība nosacījumu pilnveidošanā un izstrādē LIAA administrētajām
ārējo tirgu apgūšanas programmām.
2015.gadā biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” turpināja realizēt programmu
„Sabiedrības informēšanas un tirgus veicināšanas kampaņa "Bio par mums", lai veicinātu bioloģiskās produkcijas
patēriņu.
Sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2015.gada nogalē tika organizēts informatīvs seminārs ieinteresētajām
nozares organizācijām par ES lauksaimniecības produktu veicināšanas politikas izmaiņām ar 2016.gadu, t.sk.
izmaiņām programmu administrēšanas nosacījumos.
2015.gadā turpināta sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), lai veicinātu
Latvijas pārtikas preču īpatsvara palielināšanos publiskajos iepirkumos. Sadarbībā ar Rīgas Domi un LLKC tika
organizēts informatīvs seminārs (kontaktbirža), lai veidotu tikšanās platformu un nodrošinātu kontaktu apmaiņu
starp lauksaimnieciskās un pārtikas produkcijas ražotājiem, produktu izplatītājiem (vairumtirgotājiem), ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem un iepirkumu veicējiem, veicinot viņu savstarpējo komunikāciju, sadarbību un pieredzes
apmaiņu vietējo pārtikas produktu lielākas pārstāvības veicināšanai publiskajos iepirkumos. Lai palielinātu vietējo
ražotāju pārstāvību “zaļajos iepirkumos”, LLKC novadu konsultanti tika iesaistīti zaļā publiskā iepirkuma
popularizēšanas procesā. Vienlaikus ZM eksperti 2015.gadā aktīvi aizsāka līdzdarboties pie zaļo publisko
iepirkumu sistēmas pilnveidošanas, lai sagatavotu priekšlikumus tādu zaļo publisko iepirkumu kritēriju un prasību
pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem izstrādei, kas veicinātu paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu (bioloģisko, integrēto, karotīšu) lielāku pārstāvību pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas
pakalpojumu iepirkumos.
Pieņemti MK 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.767 „Lauksaimniecības un pārtikas produktu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas,
aizsardzības un uzraudzības kārtība”, kuros atšķirībā no iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem ir noteikta
detalizētāka kārtība reģistrācijas pieteikumu sagatavošanai produktu reģistrācijai ES aizsargātos reģistros, kā arī
kontroles nodrošināšanai.
Carnikavas nēģi kā pirmais Latvijas pārtikas produkts iekļauts ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
reģistrā. Lēmumu par Carnikavas nēģu iekļaušanu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā EK
pieņēmusi 2015.gada 13.februārī. 2015.gada 9. oktobrī EK nolēma iekļaut produktu „Latvijas lielie pelēkie zirņi” ES
Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reģistrā. Savukārt produkts „Jāņu siers” ar EK 2015.gada 13.novembra lēmumu
iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Turpinās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana, lai Rucavas
balto sviestu ierakstītu aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
Lai veicinātu kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot
produktu nonākšanu tirdzniecībā, 2015.gadā tika piešķirts valsts atbalsts par dalību pārtikas kvalitātes shēmās.
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2015.gadā Latvija sāka īstenot jauno tiešo maksājumu reformu periodam no 2014. līdz 2020. gadam.
Reformētā tiešo maksājumu sistēma ļāva turpināt piemērot vienoto platības maksājumu un ietver arī vairākus
jaunus maksājumus, tādus kā maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas
maksājums, mazo lauksaimnieku atbalsta shēma, gados jaunu lauksaimnieku atbalsta maksājums un brīvprātīgais
saistītais atbalsts. Lai saglabātu ražošanu, tika ieviesti 13 brīvprātīgi saistītā atbalsta veidi šādās nozarēs - par
slaucamām govīm, liellopiem, aitu un kazu mātēm, proteīnaugiem, cietes kartupeļiem, sertificētiem sēklas
kartupeļiem, sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklu, sertificētu labības sēklu, augļiem un dārzeņiem,
miežiem un vasaras rapsi. Tāpat, lai nodrošinātu tiešo maksājumu mērķtiecīgāku piešķiršanu tika ieviests aktīva
lauksaimnieka nosacījums, kas paredz, ka lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā saņēma vairāk kā 5 000 eiro
tiešos maksājumus un darbojas nozarēs, kas ir iekļautas tā saucamā „negatīvajā sarakstā” ir jāpierāda, ka to
lauksaimnieciskā darbība nav maznozīmīga.
Lai piemērotu jaunos atbalsta nosacījumus tika izstrādāti un 2015.gada 10.martā Ministru kabinetā
apstiprināti jauni noteikumi Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.
2015.gadā Latvija turpināja izmantot iespēju papildus ES tiešajiem maksājumiem veikt piemaksas no valsts
budžeta tā saucamo pārejas posma valsts atbalstu (turpmāk - PPVA). Latvijā tiek īstenoti pieci PPVA atbalsta veidi,
tai skaitā divi PPVA atbalsta veidi (par zīdītājgovīm un aitu mātēm) ir saistīti ar ražošanu, kas nozīmē, ka atbalsts
tiek piešķirts par pārskata gadā ražošanā izmantotām, ražotām vai realizētām lauksaimniecības produktu vienībām.
Savukārt trīs no PPVA atbalsta veidiem (par laukaugu platībām, platībām un kartupeļu cieti) ir no ražošanas atdalīti
atbalsta veidi. Lai nodrošinātu PPVA piešķiršanu arī 2016.gadā 2015.gada 1.septembrī MK sēdē tika izskatīts
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju
piena nozarē".
Lai palīdzētu lauksaimniekiem vieglāk saprast jauno tiešo maksājumu atbalsta sistēmu, ir sagatavoti un
ievietoti Zemkopības ministrijas mājaslapā dažādi skaidrojošie materiāli, prezentācijas par tiešo maksājumu
nosacījumiem, t.sk. “Tiešo maksājumu nosacījumu rokasgrāmata” un “Savstarpējās atbilstības nosacījumu
rokasgrāmata”.
2015.gadā pabeigti Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk ĢIS) izstrādes darbi. ĢIS ieviešanu produkcijā VMD plāno ar 01.01.2016. VMD rīcībā nonākusi jauna, uz
modernām tehnoloģijām balstīta informācijas sistēma, kas kalpos kā vienots piekļuves punkts visai VMD
reģistrētajai un uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamajai informācijai.
Ģeogrāfiskā komponenta ieviešana Meža valsts reģistrā (turpmāk – MVR) dod jaunas iespējas sistēmas
lietotājiem. ĢIS, kā tīmekļa pārlūka balstīta sistēma, būs pieejama VMD darbiniekiem, meža īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem un citiem lietotājiem, kas būs noslēguši vienošanos ar VMD par MVR datu lietošanu
tiešsaistē. Sistēma piedāvā meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam iespēju iegūt tiešsaistē aktuālu informāciju
par savu īpašumu vai tiesisko valdījumu.Meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir vairākas MVR lietošanas
iespējas tiešsaistē:
 piekļuves tiesības skatīšanās režīmā (VMD nodrošina bez maksas);
 piekļuves tiesības ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām;
 MVR datu lietošanas iespējas informācijas sistēmas līmenī ar iesniegumu, paziņojumu, pārskatu un meža
inventarizācijas datu iesniegšanas iespējām.
MK 08.09.2015 sēdē apstiprinātas Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, kurās ietverti
maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma noteikšanas pamatprincipi, tādējādi veicinot A/S "Latvijas Valsts meži"
stabilizējošo lomu koksnes resursu pieejamībā un nozares konkurētspējas attīstībā. Maksimāli pieļaujamo koku
ciršanas apjomu atbilstoši Meža likuma deleģējumam aprēķina VMD un apstiprina MK. 2015.gada 16.novembrī
izdots MK rīkojums Nr. 718 “Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020. gadam.” Maksimāli
pieļaujamo koku ciršanas apjomus, ko atļauts nocirst galvenajā cirtē vienā piecgadē, noteikts katram valsts mežu
apsaimniekotājam: AS „LVM”, DAP, valsts zinātnisko mežu apsaimniekotājam - Meža pētīšanas stacijai, valsts
bruņotajiem spēkiem un profesionālās izglītības iestādēm.
Apstiprināti pamatprincipi koku ciršanas apjomu noteikšanai, nodrošinot /s "Latvijas Valsts meži"
stabilizējošo lomu koksnes resursu pieejamībā un nozares konkurētspējas attīstībā. 08.09.2015 MK sēdē
apstiprinātas Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, kurās ietverts maksimāli pieļaujamā koku
ciršanas apjoma noteikšanas pamatprincipi.
Veikta analīze, izstrādājot priekšlikumus, par a/s „Latvijas Valsts meži” stabilu, ilgtspējīgu un prognozējamu
dividenžu politiku. Valsts sekretāru sanāksmē 2015. g. 1. oktobrī ir izsludināts noteikumu projekts “Kārtība, kādā
valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un
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nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu”
(VSS 942), kas paredz visām valsts kapitālsabiedrībām vienādu dividenžu noteikšanas kārtību.
Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi notika darbs par EP
regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus un EP regulas Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmu kokmateriālu importam un nodrošināt
tās darbību. Tika skaņots Starpresoru vienošanās projekts par sadarbību starp ZM un VID Muitas pārvaldi.
Turpināta AS „Latvijas Valsts meži” meža zemes iegādes programma.LVM akcionāru sapulce 2015. gadā ir
akceptējusi 1257,7 ha meža zemes iegādi.
Nodrošināta Latvijas zemes fonda darbības uzsākšanu, t.sk. normatīvo aktu izstrādi. 2015.gada 11.martā
(prot. Nr.14 11.§) izdots MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju", kas nosaka, ka Latvijas
zemes fonda pārvaldītājs ir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija". 2015.gada 22.aprīlī izdoti MK noteikumi
Nr.197 "Grozījumi MK 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 (prot. Nr.21 15.§) "Noteikumi par valsts nodevu
par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"", kas nosaka, ka no valsts nodevas par
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvots Latvijas zemes fonda pārvaldītājs – akciju sabiedrība
"Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum) – par zemes privatizāciju lauku apvidos regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktās lauksaimniecības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 2015.gada 2.jūnijā izdoti
MK noteikumi Nr.270 (prot. Nr.27 25.§) „Grozījumi MK 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par
lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi""., kas nosaka kārtību, kādā Latvijas zemes fonda
pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības
zemi. 2015.gada 18.jūnijā sadarbībā ar Altum sarīkota preses konference, lai informētu sabiedrību par Latvijas
zemes fonda darbības uzsākšanu. 2015.gada 1.jūlijā Latvijas zemes fonds uzsācis savu darbību. 2015.gada
25.augustā izdoti MK noteikumi Nr.482 „Grozījumi MK 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 “Noteikumi par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, kas nosaka kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās
ražošanas. 2015.gada 15.decembrī Ministru kabinetā izskatīts informatīvais ziņojums "Par MK 2014.gada
2.decembra sēdes protokola Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi" (prot.Nr.67 79.§). Informatīvajā ziņojumā
izklāstītas problēmas, kas saistītas ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējuma normu
interpretācijas un piemērošanas problēmām, un sniegti priekšlikumi tā pilnveidošanai.
Izstrādātas Meliorācijas politikas pamatnostādnes, nosakot prioritāros pasākumus politikas īstenošanā.
Pilnveidota neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokļa administrēšana, veicot izmaiņas
administrēšanas procesā, padarot sabiedrībai pieejamāku informāciju par neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apsekojuma rezultātiem. Apstiprināti MK 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.289 „Grozījums MK
2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to””.
MK 2015.gada 24.marta noteikumi Nr.143 „Grozījumi MK 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 „Noteikumi
par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas
nodrošināšanai”
Apstiprināti MK 2015.gada 14.aprīļa noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa
likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī
zemes apstrādei zem zivju dīķiem”. Pilnveidota dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
sistēma, attiecīgi ieviešot minimālo akcīzes nodokļa likmi, nosakot, ka dīzeļdegviela ir iezīmēta (marķēta),
transportlīdzekļu veidus, kuros šo degvielu turpmāk drīkstēs izmantot, diferencējot dīzeļdegvielas apjomu pa
nozarēm atbilstoši audzējamiem kultūraugiem un zemes izmantošanas veidam.
III. Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Nodrošināta Valsts Lauku tīkla, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un lauku iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku un
zivsaimniecības atkarīgo teritoriju attīstības iespējām plānojot 2014.-2020.gada ES fondu atbalsta aktivitātes.
2015.gadā aktīvi turpināta VLT un ZST sekretariātu darbība un ikgadējo darba plānu aktivitāšu īstenošana.
To ietvaros plašāka sabiedrība un potenciālie atbalsta saņēmēji informēti par lauku attīstības un zivsaimniecības
politiku, atbalsta iespējām un labajiem projektu piemēriem ar mērķi palielināt ieinteresēto personu līdzdalību lauku
attīstības un zivsaimniecības politikas īstenošanā. Informācijas pieejamībai pēc iespējas tuvāk interesenta
dzīvesvietai nodrošināta vairāk kā 100 lauku un zivsaimniecības attīstības konsultantu darbība. VLT darbības
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ietvaros 2015.gadā plašākai sabiedrībai tika noorganizēti ap 600 dažādu informatīvu un izglītojošu semināru,
savukārt ZST darbības ietvaros – 20 informatīvie semināri, tāpat gan VLT, gan ZST ietvaros tika rīkoti labas un
pārņemamas prakses un pieredzes apmaiņas pasākumi, nodrošināta lauku attīstības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības informatīvu izdevumu izdošana un elektroniska aktualitāšu publicēšana tīmeklī.
Papildus tam, lai sekmētu jauniešu saglabāšanos lauku teritorijās, mazinātu to pārcelšanos uz lielajām
pilsētām gan VLT, gan ZST darbības ietvaros tīklu reģionālajās nodaļās tiek sniegts atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā arī saistībā ar zvejniecību un akvakultūru, tāpat, lai nozarēm pievērstu arī
jaunākās paaudzes uzmanību, īstenoti atsevišķi pasākumi skolu jaunatnei par zivsaimniecības un lauku attīstības
iespējām un potenciālu.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošināta VLT un ZST aktivitāšu uzraudzība, finansējuma izlietojuma
pārraudzība, kā arī veiktas pārbaudes uz vietas VLT un ZST. Nodrošināta ZM speciālistu līdzdalība VLT un ZST
rīkotos pasākumos nozares mērķauditorijai, organizētas tikšanās ar VLT, nozares organizācijām par tīkla darbības
uzlabošanu. Notikušas sanāksmes ar iesaistītajām pusēm par gatavošanos VLT un ZST darba plāna
sagatavošanai 2016.gadam.
Zemkopības ministrija un tās padotības iestāde Latvijas Lauksaimniecības universitāte uz savstarpējā
Līguma pamata vienojās par 2717 no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo dažāda līmeņa studiju vietu skaitu un
nozares speciālistu sagatavošanu.
IV. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Lai veicinātu zinātniski pamatotas informācijas iegūšanu par meža resursu un vides, tai skaitā meža
bioloģiskās daudzveidības, stāvokli valstī, izstrādāti priekšlikumi valsts budžeta finansējuma piešķiršanai nacionālā
meža monitoringa izpildes un tā pilnveidošanas nodrošināšanai. 2015.gadā sagatavots uzraudzības rādītāju
apkopojums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanu. Lai
veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, meža kapitāla vērtības pieaugumu, bioloģiskās un ainaviskās
daudzveidības saglabāšanu, pilnveidoti normatīvie akti. Izstrādāti MK noteikumu projekti: 12.05.2015. noteikumi
Nr. 226 "Grozījums MK 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par
mežsaimnieciskām un medību darbībām”, 19.05. 2015. noteikumi Nr.233 “Grozījums MK 2013.gada 10.decembra
noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums". 2015.gadā ZM izstrādāti priekšlikumi MK
noteikumu projektiem: “Grozījumi MK 2013. gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 “Meža inventarizācijas veicēju
sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”” un “Meža inventarizācijas un Meža valsts
reģistra informācijas aprites noteikumi”, "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” un "Grozījumi MK
2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. Lai palielinātu Āfrikas cūku mēra
(turpmāk - ĀCM) izplatības draudu ierobežošanas pasākumu īstenošanas efektivitāti, sagatavots likumprojekts
“Grozījumi Medību likumā”. Grozījumu projekts skaidrāk un detalizētāk nosaka visu iesaistīto pušu pienākumus
ĀCM izplatības draudu ierobežošanas pasākumu īstenošanā, kā arī paredz mazāku pieļaujamo minimālo medību
iecirkņa platību meža cūku medīšanā. Likumprojekta izstrāde bija nepieciešama, lai efektīvāk samazinātu
mežacūku populāciju Latvijā, tādējādi samazinot šīs slimības izplatības risku tālāk Latvijas teritorijā un mājas
cūkām. Saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto dokumentu “Āfrikas cūku mēra stratēģija Eiropas Savienībā”,
nepieciešama mežacūku populācijas blīvuma samazināšana līdz 0.5 dzīvniekiem uz 1km2. Saskaņā ar Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority (EFSA)) datiem šāds mežacūku populācijas
vidējais blīvums teritorijā ļaus ilgtermiņā samazināt ĀCM vīrusa izplatību līdz pilnīgai tā apkarošanai. Likumprojektā
ietvertie nosacījumi pieļauj arī nodrošināt mežacūku medību slodzi teritorijās, kurās šobrīd mežacūku medības
nenotiek.
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” ir sagatavojusi informāciju
par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektoru klimata
pasākumiem atbilstoši 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma (529/2013/EK) 10.pantam.
Ziņojumu VARAM iesniedz Eiropas Komisijā 03/07/2015. Zemes, zemes izmantošanas maiņas un
mežsaimniecības rīcības plāns iesniegts EK 02.07.2015.
Nodrošināta meža ugunsdzēsības funkcija. Lai stiprinātu iekšējās drošības jomu, ņemot vērā meža
ugunsdzēsības funkcijas daudzpusīgi ietekmi uz tautsaimniecību, vidi un sabiedrību, 2015.gadā izstrādāts un
2015.gada 1.septembrī MK sēdē (prot.Nr.44 37§) izskatīts konceptuālais ziņojums „Par pašreizējo situāciju meža
ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai”.
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Nodrošināta meža reproduktīvā materiāla aprites atbilstība ES prasībām. Latvijas prezidentūras ES Padomē
laikā Zemkopības ministrijā noorganizēja ES dalībvalstu ekspertu darba grupas sanāksmi par meža reproduktīvo
materiālu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto darba kārtību sanāksmē izvērtēja aktuālos jautājumus un
priekšlikumus meža reproduktīvā materiāla audzēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kontroles normatīvajā
regulējumā. Sanāksmē tika izskatīti jautājumi par meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu nacionālajiem
reģistriem un ES dalībvalstu kopējās datu bāzes veidošanu.
Nodrošināta meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošana, uzlabojot valsts un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu darbību. ZMNI apsaimnieko 38 polderu sūkņu stacijas, kā arī valsts nozīmes ūdensnotekas 13 539
kilometru garumā un polderu aizsargdambji 429,9 kilometru garumā. 2015.gadā ZMNĪ sabiedrība veica meliorācijas
sistēmu rekonstrukciju atbilstoši plānotajam, aizsargdambju uzturēšanas darbus 68,0 kilometru garumā, un valsts
nozīmes ūdensnoteku apauguma novākšanu 806,8 kilometru garumā.
Sabiedrība nodrošināta ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas
datiem. Datus sabiedrība var iegūt tīmeklī – meliorācija.lv. 2015.gadā ZMNĪ veica 250 000 hektāru meliorēto zemju
kadastra datu digitalizāciju. Meliorācijas kadastra datu digitalizācijas pakāpe ~ 80 %. ZMNĪ veic hidrometrijas datu
nolasījumus upju posteņos un ezeru posteņos, patreiz nolasījumi tiek veikti 24 automātiskajos hidrometrijas
posteņos.
Nodrošināta Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, piesaistot ES fondu līdzekļus
sistēmu atjaunošanā un pārbūvē. Būvniecības projektus realizē saskaņā ar MK 2016.gada 5.janvāra noteikumiem
Nr.19 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu
riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi”. 2015.gadā pabeigti valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanas vai
pārbūves projekti. Sekmīgi īstenots ERAF projekts par Lubāna ezera Dienvidaustrumu dambja 11 km gara posma
pārbūvi.
Sniegti priekšlikumi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumam par tematu “Klimata un
enerģētikas politikas ietekme uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozari” 22/04/2015 NAT/655 – EESC-201406932-00-00-AC-TRA (EN) 24/41. EK tika iesniegta (03/03/2015) informācija par lauksaimniecību un
mežsaimniecības sektoru, kas tiks analizēta, lai EK modelētāji izveidotu LV references scenāriju (attīstības trend)
abiem sektoriem līdz 2050.gadam. Saskaņā ar 2015. gada 3. februāra MK noteikumu Nr.59 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” 7.pielikumā minētajiem
lauksaimniecībā izmatojamajiem pētījumiem un pētījumu rezultātā iegūto atziņu popularizēšanu un ieviešanu
praksē veicināta Latvijas zemes un ūdeņu resursu aizsardzība, augu veselība un šo resursu pieejamība Latvijas
iedzīvotājiem. Izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (izsludināts VSS 10.12.2015.)
Jauno kopējās zivsaimniecības politikas iniciatīvu iestrāde Latvijas zivsaimniecības pārvaldības sistēmā, t.sk.
valsts informācijas sistēmas “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” pilnveides
uzsākšana elektronisko zvejas produktu izsekojamības sistēmas izstrādei 2015. gada 8.septembrī apstiprināti
grozījumi MK 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos”, ar kuriem tika precizēta institūcija (Zemkopības ministrija), kas uztur elektroniskās
zvejas darbību reģistrācijas un ziņošanas sistēmu. 2015.gada 24. martā apstiprināti MK noteikumi Nr. 141 “Zivju
izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes
noteikumi’’ (turpmāk tekstā – izkraušanas noteikumi). Zivju izkraušanas kontrole iekļauj arī tādus posmus kā zvejas
produktu svēršana, pirmā pārdošana, transportēšana un izsekojamības nodrošināšana visām zvejas un
akvakultūras produktu partijām. Zivju produktu izsekojamība turpmāk nodrošinās visaptverošas kontroles režīma
izveidošanu visos ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmos. Bez tam izkraušanas noteikumi paredz informācijas
sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" izmantošanu nozvejas izkraušanas
dokumentu, pārdošanas zīmju u.c. datu ievadīšanai. Līdz ar to, dati tiek ievadīti sistēmā elektroniski, nevis iesniegti
papīra formā. 2015.gadā uzsākts valsts informācijas sistēmas “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” pilnveidošanas process elektronisko zvejas produktu izsekojamības sistēmas izstrādei.
2016.gadā plānots noslēgt līgumu par sistēmas izsekojamības moduļa izstrādi
22. oktobrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā apstiprinātas nozvejas
kvotas Baltijas jūrā 2016. gadam (Padomes regula (ES) 2015/2072). Lēmums par kvotām, līdzīgi kā iepriekšējos
divos gados, tika pieņemts, balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības foruma BALTFISH kompromisa
priekšlikumiem, kas vairumam krājumu atšķīrās no Eiropas Komisijas (EK) sākotnējā piedāvājuma, kas paredzēja
būtisku zvejas iespējas samazinājumu.
Latvijas zvejniekiem svarīgs Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un
Mauritānijas Islāma Republiku ietvaros noslēgtais protokols, kas stājās spēkā 2015. gada 16.novembrī, ar kuru
nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu līdz 2019.gada 15.novembrim.
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Veicināta Latvijas ūdeņu resursu aizsardzība. 2015.gadā ar ūdeņu resursu aizsardzību, to racionālu un
efektīvu izmantošanu saistītu noteikumu projektu izstrāde tika nodrošināta konsultējoties ar Latvijas iekšējo un
jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvo padomi (2015. gadā
notikušas 7 sēdes), kā arī citām ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām.
Nodrošināta Zvejniecības likumā paredzēto izmaiņu iestrādāšana zvejniecības pārvaldībā. 2015.gada
23.decembrī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un
Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība’’.
Pilnveidots normatīvais regulējums, lai veicinātu zivju resursu atražošanas efektivitāti un ilgtspēju publiski
izmantojamos ūdeņos. 2015.gada 31.martā pieņemti MK noteikumi Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās
ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz
mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu”.
Ar 2015.gada 28.aprīļa MK rīkojumu Nr.228 apstiprināts Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.2016.gadam, kurš
nodrošina Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.-2013.gadam pasākumu
papildinātības un turpmākās ilgtspējas sasniegšanu.
Papildus normatīvā regulējuma pilnveidošanai tika izstrādāti sekojoši normatīvie akti:
2015.gada 20.maijā stājās spēkā grozījumi MK 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”, lai nodrošinātu Rīgas jūras līcī atbilstošu
nozveju uzskaiti reņģu zvejā, kā arī tika ieviesta vienkāršota zvejas atļauja (licence).
2016.gada 1.janvārī stājās spēkā. grozījumi MK 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 “Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem piekrastes ūdeņos”, kas noteica atsevišķas izmaiņas piekrastes zvejas limitos.
2015.gada 24.martā jaunā redakcijā pieņemti MK noteikumi Nr.141 “Zivju izkraušanas kontroles un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”, un 2015.gada vidū tika
sākta obligāta zivju pirmo pirkumu darījumu reģistrācija Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un
informācijas sistēmā (ja nopirkto zivju apjoms pārsniedz 30 kg), kas ievērojami atvieglo zivju pircēju sniegtās
informācijas apkopošanu un pārraudzību.
Pilnveidota normatīvie akti sēklu un pavairojamā materiāla jomā saskaņā ar ES prasībām, kā arī nodrošināt
administratīvā sloga samazināšanu. Izstrādāti nosacījumi augu augšanas substrātu kvalitātes atbilstības
novērtēšanai un tirdzniecībai.
2015.gada 30.jūnijā pieņemti MK noteikumi Nr. 359 „Grozījumi MK 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.
1229 „Noteikumi par šķines atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”’, kuros precizēti šķirņu pārbaudes
protokoli un vadlīnijas.
2015. gada 24. novembrī pieņemti MK noteikumi Nr. 658 “Grozījums MK 2009. gada 20. janvāra noteikumos
Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" un MK noteikumi Nr. 659
“Grozījums MK 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas
materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu", kuros precizēti
nosacījumi pavairojamā materiāla augu pasu izsniegšanai, pagarinot augu pasu derīguma termiņu, tādējādi
mazinot administratīvo slogu pavairojamā materiāla audzētājiem un izplatītājiem.
2016.gada 5.janvārī pieņemti MK noteikumi Nr.12 „ Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu
tirdzniecības noteikumi”, kuros precizētas sēklas kartupeļu kategorijas, kā arī prasības sēklaudzēšanai un sēklu
tirdzniecībai.
2015.gada 1.septembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr.506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas,
kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”, kuros iestrādātas prasības un nosacījumi augu
augšanas substrātu kvalitātes atbilstības novērtēšanai un tirdzniecībai, kā arī savstarpējās atzīšanas kārtība.
2015.gada 26.novembrī pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kurā iestrādātas nodevas
par substrātu reģistrāciju vai atļaujas izsniegšanu.
2015.gada 22.decembrī pieņemti MK noteikumi Nr. 749 “Grozījumi MK 2007. gada 30. janvāra noteikumos
Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas
līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību", kuros iestrādātas nodevas par substrātu
reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu un noteikts šo nodevu apjoms.
Sagatavots nacionālais monitoringa ziņojums FAO, par augu ģenētisko resursu otrā Globālā darbības
plāna (Second Global Plan of Action for PGRFA) pasākumu ieviešanu Latvijā. Iesniegts 30.10.2015.
Lai uzlabotu lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu tika izstrādāti
normatīvie akti, kuri precizē nosacījumus attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības sistēmas
sakārtošanu un sertifikācijas kārtību. Lai precizētu kārtību kādā fiziskā persona jeb vērtētājs veic zirgu vērtēšanu
tika izdarīti grozījumi MK 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 548 „Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju
novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās”. Savukārt, lai precizētu liellopu, cūku, aitu,
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kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju uzskaites kārtību un liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
vaislinieku un to spermas, olšūnu un embriju izmantošanai izsniegtā sertifikāta derīguma termiņu, pieņemti MK
2015.gada 3.marta noteikumi Nr. 114 „Grozījumi MK 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu,
kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība" Kā arī tika apstiprināti MK 2015.gada
8.septembra noteikumi Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība” un MK sēdē iesniegts izskatīšanai noteikumu
projekts “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”, kas tika apstiprināts 2016.gada 5.janvārī.
Apstiprinātā pārraudzības kārtība paredz ieviest elektroniskās informācijas ievades sistēmu, izmantojot jauno
pārraudzības programmas versiju „CILDA” piena un gaļas pārraudzībai.
Ir saglabātas no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) brīvas teritorijas Latvijā un saglabāta iespēja
pašvaldībām pieņemt saistošos noteikumus par ĢMO brīvām teritorijām. Visas pašvaldības, kurām beidzies
saistošo noteikumu termiņš, ir pieņēmušas jaunus saistošos noteikumus.
2015.gada 18.jūnijā pieņemti grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, kas paredz iespēju
MK aizliegt konkrētu ĢM kultūraugu audzēšanu Latvijā. Jūlijā tika iesniegta prasība EK par Latvijas izslēgšanu no
ģenētiski modificētu kultūraugu (ĢM kukurūzu: 1507; Bt 11; MON 810; 59122; GA 21; MIR 604;
Bt11*MIR604+GA21; 1507-59122) audzēšanas pieteikuma vai atļaujas ģeogrāfiskās darbības teritorijas. 2015.gada
29.septembrī saņemts EK apstiprinājums, ka tiks pielāgota ģeogrāfiskās darbības joma jau piešķirtajās atļaujās un
iesniegtajos atļauju pieteikumos, lai Latvijas teritorijā netiktu atļauts audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.
Pieņemti MK 2015.gada 27.oktobra noteikumi Nr.607 “Grozījumi MK
2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto
organismu apzinātu izplatīšanu", kas nosaka ĢM kultūraugu audzēšanas
ierobežošanas vai aizliegšanas kārtību.
Sakārtota likumdošana par Ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanu.2015.gada 10.februārī pieņemti MK noteikumi Nr.78
„Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi”
V. Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
2015.gads bija nozīmīgs kontekstā ar Latvijas dalību Eiropas
Savienībā, jo 2015.gada I pusē Latvija bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. Latvijas prezidentūras
aktivitātes ietvēra gan ES Padomes darba organizēšanu un vadīšanu, gan ES pārstāvību dažādās starptautisko
organizāciju sanāksmēs, gan dažādu pasākumu un sanāksmju organizēšanu Latvijā.
Latvijas prezidentūras laikā tika īstenoti Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmā izvirzītie mērķi
un uzdevumi ZM kompetences jomās, kas tika ņemti vērā plānojot sanāksmju darba kārtības. Latvijas prezidentūra
virzīja pasākumus ar mērķi panākt lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivsaimniecības nozaru konkurētspēju,
kvalitāti, ilgtspēju un palielinātu nodarbinātību šajās nozarēs.
Pie nozīmīgākajiem sasniegumiem jāmin izkraušanās pienākuma regula, dzīvnieku veselības regula, jaunās
pārtikas regula (par kurām panāktas vienošanās ar Eiropas Parlamentu). Tāpat par vairākiem jautājumiem ir
panākta vienošanās ES Padomē- Bioloģisko lauksaimniecības jautājumu regula, Augu veselības regula, Padomes
secinājumi par KLP vienkāršošanu u.c. Būtisks progress sasniegts arī citu Latvijai svarīgu jautājumu, virzībā,
piemēram, Oficiālo kontroļu regula.
Zemkopības ministrijas speciālisti ir ieguvuši lielu pieredzi un zināšanas par ES likumu pieņemšanas
procesu, kas tiks izmantots tālākajā darbībā. Kopā Zemkopības ministrijā un padotības iestādēs Latvijas
prezidentūras aktivitāšu nodrošināšanā bija iesaistīti 84 eksperti, t.sk. 12 atašeji Briselē, 1 Romā (par Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas jautājumiem) un 1 Ženēvā (par Pasaules tirdzniecības organizācijas jautājumiem).
2015.gada I pusgadā tika organizēta gatavošanās un vadītas 6
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes, 13 ES
Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas un 108 ES Padomes darba
grupu sanāksmes. Zemkopības ministrijas speciālisti piedalījušies 14
Latvijas prezidentūras pasākuma organizēšanā, Rīgā.
Lielākais no ZM organizētajiem pasākums bija ES
Lauksaimniecības ministru neformālā sanāksme, kurā piedalījās visu ES
dalībvalstu Lauksaimniecības ministri un to pavadošās delegācijas, kopā
123 dalībnieki. Sanāksmes diskusiju tēma bija “Bioloģiskā
lauksaimniecība: ilgtspēja, izaugsme un patērētāju vajadzības pirms un
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pēc 2020.gada”.
Lai popularizētu Latvijas lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, Latvijā ražotos pārtikas
produktus, kā arī Latvijas prezidentūru ES Padomē, 2015.gadā Latvija uzņēmās Berlīnes starptautiskās pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādes „Zaļā nedēļa” partnervalsts pienākumus. 2015.gadā izstāde notika no
16. līdz 25.janvārim, tajā piedalījās 1732 dalībnieki no 68 valstīm, un to apmeklēja 418 642 cilvēki. Latvijas kā
izstādes ”Zaļā nedēļa” partnervalsts vadmotīvs bija „Izbaudi Latviju nesteidzoties” (vāciski: Lettland – nimm dir die
zeit), kas raksturoja Latviju kā vienu no zaļākajām valstīm pasaulē.
2015.gada II pusgadā tika nodrošināta gatavošanās 6 ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības MP
sanāksmēm, 11 Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmēm, sagatavotas kopā 14 pozīcijas (sākotnējās
pozīcijas un pozīcijas un ministru padomes sanāksmēm), 19 instrukcijas. Zemkopības ministrijas atašeji un nozares
padomnieki nodrošinājuši nacionālo interešu pārstāvniecību un aizstāvību ES institūcijās lauksaimniecības, meža
nozares, zivsaimniecības, lauku attīstības, pārtikas un veterinārijas jautājumos. Kā nozīmīgu sasniegumu jāpiemin
2015.gada beigās Eiropas Komisijas piešķirto atbalstu Latvijas (arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas) piena
ražotājiem, ņemot vērā ārkārtīgi smago situāciju tirgū šajā nozarē. Tāpat tiek aktīvi un dažādos līmeņos risināts
jautājums par sniega krabju zveju Barenca jūrā, lai to varētu veikt arī turpmāk, neskatoties uz Eiropas Komisijas
rosinātajiem administratīvajiem šķēršļiem.
Pārstāvēti Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un meža nozares intereses starptautisko
organizāciju (OECD, PTO un sadarbības organizāciju) struktūrās un aktivitātēs, kā arī sarunu procedūrās par
iestāšanos OECD. ZM eksperti 2015.gadā ir nodrošinājuši dalību sekojošās OECD darba grupās:
 Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupa (diskusijas par aktuālajiem pētījumiem vides
jautājumos; sniegts Latvijas viedoklis);
 Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupa (diskusijas par plānotajiem pētījumiem, ikgadējiem
ziņojumiem un pasākumiem lauksaimniecības politiku un tirgu jautājumos, t.sk. ES KLP izvērtēšana;
sniegts Latvijas viedoklis);
 Pārtikas ķēdes analīzes tīkla seminārs (tēma - attiecības starp pārtikas ķēdēm un patērētājiem);
 Saimniecības līmeņa analīzes tīkls (informācijas apmaiņa valstu (ekspertu) starpā par veikto saimniecību
līmeņa analīzi un pētījumiem. Sniegta prezentāciju par pārmaiņām un tendencēm Latvijas piena sektorā);
 Biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un konverģējošo tehnoloģiju darba grupas sanāksme;
 Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba grupa;
 OECD sēklu shēmas;
 Par Antimikrobiālo rezistenci;
 Zivsaimniecības komitejas darba grupas;
Nodrošināta līdzdalība BALTFISH Augsta līmeņa grupas un foruma sanāksmēs (2015. gada februārī,
augustā un oktobrī). Šajās sanāksmēs tika apspriesta gan vienotā nostāja par Baltijas jūras zvejas iespējām 2016.
gadam, gan arī daudzsugu ilgtermiņa pārvaldības plāna Baltijas jūrā noteikumi, un sagatavoti kopīgi komentāri
Eiropas Komisijai. 2015. gada jūnijā notika BALTFISH ietvaros izveidotās kontroles darba grupas sanāksme.
Veikta ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros izplatīto
dokumentu) izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības, pārtikas,
zivsaimniecības un mežu nozaru intereses. 2015. gada pirmajā pusē PTO ietvaros darbs tika koncentrēts uz DDA
darba programmas izstrādi, taču gada otrajā pusē būtisks darbs tika veltīts, lai gatavotos PTO 10.Ministru
konferencei (turpmāk – MC10), kas notika 2015. gada 15. – 19. decembrī Nairobi (Kenijā). Noslēdzoties
konferencei, tika pieņemta t.s. “Nairobi pakotne”, kas satur vairākus ministru lēmumus, t. sk. 4 lēmumus attiecībā
uz lauksaimniecību. “Nairobi pakotnes” centrālais sasniegums ir ministru lēmums attiecībā uz eksporta konkurenci.
Šis juridiski saistošais lēmums novērsīs lauksaimniecības eksporta subsīdijas un izskaudīs tirdzniecību kropļojošo
eksporta atbalstu nākotnē. 2015. gadā turpinājās ES un ASV sarunas par Transatlantiskā tirdzniecības un
investīciju partnerības (TTIP) līguma noslēgšanu. 2015. gadā notika četras sarunu kārtas, kurās sarunu vedēji
veica pārrunas par visiem TTIP līguma pīlāriem – piekļuve tirgum, regulatorā sadarbība un tirdzniecības noteikumi.
Tā kā ES un ASV atsevišķos jautājumos (piemēram, tirgus piekļuves nosacījumi lauksaimniecības produktiem,
intelektuālā īpašuma kā ģeogrāfisko norāžu aizsardzības pamatprincipi un regulējuma salāgošanas iespējas
sanitārajā un fitosanitārajā jomā) ir būtiskas atšķirības uzskatos un piedāvātajos risinājumos, tad sarunas kopumā
vērtējamas kā grūtas un sarežģītas. Sarunu vedējiem vēl jāatrisina virkne sarežģītu jautājumu (piemēram, tirgus
piekļuve lauksaimniecības produktiem, intelektuālā īpašuma aizsardzība attiecībā uz ģeogrāfiskajām norādēm
u.c.), kas joprojām kavē tirdzniecību starp visattīstītākajiem ekonomiskajiem blokiem pasaulē.
No 2014. gada 1. septembra provizoriski tiek piemēroti ES noslēgtie Asociācijas nolīgumi ar Moldovu un
Gruziju, tai skaitā šo nolīgumu sadaļas par brīvas un visaptverošas tirdzniecības telpu. Līdz 2015. gada beigām
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norisinājās līgumu ratificēšanas procesi dalībvalstīs. Plānots, ka līgumi pilnā mērā stāsies spēkā 2016. gada 1.
jūlijā. 2015. gadā EK turpināja sarunas ar Norvēģiju, lai liberalizētu tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, bet
sarunas norit salīdzinoši lēni, kas skaidrojams ar Norvēģijas neieinteresētību tirdzniecības nosacījumu uzlabošanā,
jo Norvēģijai praktiski nav izteiktu interešu, kurā tā gribētu būtiski uzlabot piekļuvi ES tirgum. Savukārt ar Īslandi
sarunas par lauksaimniecības produktu liberalizāciju un ģeogrāfisko norāžu aizsardzību noritēja raiti – vienošanās
ar Īslandi tika panākta 2015. gada beigās. Īslande palielināja kvotas tādiem ES izcelsmes produktiem kā liellopu
gaļa, vistas gaļa, cūkgaļa, atsevišķiem gaļas izstrādājumiem un sieram, savukārt ES palielināja kvotas tādiem
Īslandes izcelsmes produktiem kā aitas gaļai, Skyr un sviestam, bet jaunas kvotas salīdzinoši nelieliem apjomiem
tika atvērtas cūkgaļai, vistas gaļai un sieram.
Sagatavots un publicēts ZM mājaslapā ikgadējais Lauksaimniecības gada ziņojums. Ir aktualizēta
prezentācija par Latvijas lauksaimniecību. Ir veikta datu uzkrāšanas modeļa izstrāde - datu apkopošana par piena,
graudu, augļu un dārzeņu, pārtikas, lauksaimniecības nozari kopumā. Sagatavoti analītiskie pārskati par Latvijas
ārējo tirdzniecību 2015.gadā.
Uzraudzīta lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS) darbība, koordinēta
bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošana. Izstrādāti un apstiprināti MK 24.02.2015.
noteikumi Nr.105 Grozījumi MK 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu
tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība", ar kuriem veikts noteikumu papildinājums ar atrunu, ka datu
tīkla informācija var tikt izmantota arī Latvijas lauksamniecības un lauku attīstības politikas plānošanai, veidošanai
un novērtēšanai, kā arī veikti citi tehniski precizējumi. Uzraudzīts Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina
sagatavošanas process. Pārskata gadā notika bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas apkopošana un
analizēšana, datu precizēšana, sazinoties ar sertificējošajām institūcijām (Biedrība Vides kvalitāte un VSIA
Sertifikācijas testēšanas centrs).Tika sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas atskaites par bioloģiskās
lauksamniecības rezultātiem Latvijā 2014.gadā. Nodrošināta aktīva dalība
bioloģiskās lauksaimniecības
saimniecību rezultātu datu bāzes (t.sk. lopu kustības) pilnveidē. 2015.gadā turpinājās aktīvs darbs pie
lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšanas, tika nodrošināta informācijas apkopošana un
uzkrāšana, novērtēšana un analītisku nozaru pārskatu sagatavošana.
Lai veicinātu lauku attīstības politikas īstenošanu un īstenotu informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu
kompleksu, noslēgts ikgadējs līgums ar LLKC par
valsts budžeta līdzekļu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” piešķiršanu un plānoto aktivitāšu
izpildi. Līguma ietvaros LLKC nodrošinājis laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšanu un ikgadēju
prognožu sagatavošanu atbilstoši ZM noteiktai metodikai, lauksaimniecības bruto segumu aprēķinus saskaņā ar
bruto segumu sagatavošanas sarakstu, informācijas sagatavošanu lauku saimniecību uzskaites datu tīklam
(SUDAT) un statistikas datu ieguvi un apkopošanu par lauku saimniecībām. Atbilstoši līgumā paredzētajam,
nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārraudzība, saskaņota darbu izpilde par 2015.gada
ceturkšņiem. Tāpat sagatavots un 22.12.2015. ar LLKC parakstīts līgums Nr.131 par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas
sistēmai” 2016.gadam.
Sagatavoti priekšlikumi par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam.
17.12.2015. VSS izsludināts MK rīkojuma projekts "Par
valsts līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži" un Valsts SIA "Meliorprojekts" un
informatīvais ziņojums
par valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi" un SIA "Latvijas
Lauksaimniecības konsultāciju centrs" turmāko juridisko statusu, ietverot priekšlikumus par turpmāko rīcību, kā arī
finanšu un juridisko risku izvērtējumu.
Uzraudzīti ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas efektivitāti, izmantošanas ekonomiskumu un uzskaites pilnīgumu, t.sk. nodrošināt informācijas
pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgumu par ministrijas valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM vienotās
grāmatvedības un personāla vadības sistēmas Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības (NĪP) modulī.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites sistēmā Horizon.
Pilnveidota un nodrošināta dokumentu aprite un pārvaldība ministrijā (to skaitā, ierobežotas pieejamības
informācijas un valsts noslēpuma objektiem). Nodrošināts nepieciešamo iepirkumu plānošanas process un
samazināta ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu realizēšanas specifikāciju izstrādei nepieciešamais laiks.
Nodrošināta valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts budžetā.
Nodrošināta Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda un
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kompetentās iestādes funkciju izpildi. Nodrošināt Eiropas
Padomes regulā Nr.1198/2006 noteikto Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
Nr.1303/2013 noteikto Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi. Nodrošināta
grāmatvedības un finanšu uzskaiti par ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas Savienības fondu
darījumiem un naudas plūsmu. Veikta ZM konsolidēto finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskatu sagatavošanu
Valsts kases e-pārskatu sistēmā.
Nodrošināta nozaru padomju (meža, zivsaimniecības, pārtikas) koordinācija. Pārtikas nozares padomes
ietvaros izskatīti ar pārtikas nozari saistīti jautājumi un nodrošināta pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana,
t.sk. par VM priekšlikumiem akcīzes nodokļa palielināšanai un piemērošanai atsevišķām pārtikas produktu grupām,
lielveikalu tīklu lojalitāti vietējiem ražotājiem un produktiem u.c.
Turpināta LAP 2007.-2013.gadam un ZRP 2007.-2013.gadam uzraudzību, efektīvu ieviešanu, nodrošinot
maksimālu pieejamā finansējuma apguvi. Vadošā iestāde sagatavojusi priekšlikumus LAP un ZRP finanšu
grozījumiem, pārdalot finansējumu LAP asu / ZRP prioritāro virzienu ietvaros, tādējādi nodrošinot plānošanas
perioda ietvaros pieejamā finansējuma sekmīgu apguvi. 2015.gada 20.septembrī pēdējie LAP grozījumi iesniegti
EK apstiprināšanai, EK tos apstiprinājusi 2015.gada 13.novembrī. Savukārt 2015.gada 30.septembrī EK
apstiprināšanai iesniegti pēdējie ZRP grozījumi, kurus EK apstiprinājusi 2015. gada 19.novembrī. Nodrošināta LAP
un ZRP ikgadējo programmu īstenošanas izvērtēšanas sanāksmju ar EK norise, kuru laikā analizēts programmu
īstenošanas progress un turpmākās aktivitātes saistībā ar plānošanas perioda slēgšanu. Nodrošināta LAP un ZRP
Uzraudzības komiteju darbība un lēmumu saistībā ar LAP un ZRP īstenošanu pieņemšana rakstiskās procedūras
veidā. Tāpat nodrošināta abu fondu – LAP un ZRP - Vadošās iestādes komitejas darbība un sēžu organizēšana.
Vadošā iestāde ziņojusi Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) LAP un ZRP neatbilstību gadījumus.
Papildus tam nodrošināta LAP atbalsta pasākuma / ZRP prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība” finansējuma
sekmīga apguve, sagatavoti komisijas lēmumi un protokoli par darbību apstiprināšanu, nodrošināta līgumsaistību
un apstiprināto darbību izpildes uzraudzība, kā arī pēdējo LAP un ZRP 2007.-2013.gada plānošanas perioda
maksājumu pieprasījumu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā.
Lai nodrošinātu ELFLA un EJZF 2014-2020 īstenošanā iesaistīto iestāžu darbību atbilstoši ES un
nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nodrošinātu ELFLA un EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas efektīvu darbību, ZM izstrādājusi un ir apstiprināti ZM iekšējie normatīvie akti ELFLA un EJZF pārvaldības
un kontroles sistēmas ieviešanai.

1.4. Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai 2015.g. padotas šādas iestādes:














*

Lauku atbalsta dienests.
Pārtikas un veterinārais dienests.
Valsts augu aizsardzības dienests.
Valsts meža dienests.
Lauksaimniecības datu centrs.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts.*
Latvijas Valsts augļkopības institūts.*
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts.*
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts.*
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.
Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””

ar MK 2015.gada 21.oktobra rīkojumu Nr. 640 tos nodod LLU 2016.gada 1.janvārī

Zemkopības ministrija 2015.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”.
Akciju sabiedrībā „Attīstības finanšu institūcija Altum"
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
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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, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2015. gadā ir
attēlots zemāk esošajās tabulās. Informācija par atsevišķu budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojumu ir ietverta pārskata 1. pielikumā.
Tabula nr.2.
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojuma
kopsavilkums (eiro)
2015.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

582 647 607

516 230 839

510 615 636

1.1.

dotācijas

574 705 676

507 305 978

501 614 276

1.2.

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

7 111 607

7 596 244

7 723 825

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

62 097

164 186

133 906

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

768 227

1 164 431

1 143 629

2.

Izdevumi (kopā)

582 691 022

517 253 330

509 798 736

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

566 416 908

501 281 282

495 706 149

2.1.1.

kārtējie izdevumi

61 218 824

65 306 458

61 610 688

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

473 584 656

400 973 741

399 432 537

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

1 172 218

252 904

252 903

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

30 441 210

34 748 179

34 410 021

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

16 274 114

15 972 048

14 092 587

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 2.

2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Likumā «Par valsts budžetu -. 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 2015.gadam
Nr.p.k.
1

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

Finansējuma
apmērs, (eiro)

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri, t.sk.:
109 625

1.1

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

Zemkopības ministrija

2

13 836

225 882
35 363
4 661

Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri, t.sk.:
48 952

2.1

Pārtikas un veterinārais dienests

2.2

Lauku atbalsta dienests

2.3

Valsts meža dienests

25 006

2.4

Valsts augu aizsardzības dienests

17 341

2.5

Zemkopības ministrija

3

125 142

4 303

Papildus līdzekļi algas skalu minimumu korekcijai t.sk.:

3.1

Pārtikas un veterinārais dienests

4 481

3.2

Valsts meža dienests

3 924

3.3

Valsts augu aizsardzības dienests

640

3.4

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

140

4

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 t.sk.:

4.1

Pārtikas un veterinārais dienests

4.2

Lauku atbalsta dienests

4.3

Valsts meža dienests

4.4

Valsts augu aizsardzības dienests

5

16 982
1 186
118 053
1 632

Elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšana, t.sk.:
19 328

5.1

Pārtikas un veterinārais dienests

5.2

Lauksaimniecības datu centrs

5.3

Valsts augu aizsardzības dienests

24 068

5.4

Zemkopības ministrija

28 250

6
6.1

3 705

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

6.2

Zemkopības ministrija (transferts Valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””)

7

ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešana un ZM un tās padotībā esošo
iestāžu uz klientu orientētās pakalpojumu sistēmas attīstība 2014. – 2020.gadā, t.sk.:

440 614
284 574

7.1

Lauku atbalsta dienests

782 386

7.2

Zemkopības ministrija

256 117

8

Par piesardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri un priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai
nepieļautu tā izplatīšanos Latvijas teritorijā /Pārtikas un veterinārais dienests

127 602
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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)

349 440

Zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana/BIOR
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas likumā deleģēto funkciju
izpildei, atbilstoši MK 16.08.2012. sēdē nolemtajam
Augu veselības un augu aprites uzraudzības nodrošināšana/Valsts augu aizsardzības
dienests
ES fondu sertifikācijas audits
Latvijas valsts uzņemto Starptautisko saistību nodrošināšana lauksaimniecības jomā (dalības
nodrošināšanai OECD pasākumos)/Zemkopības ministrija
Pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un investīciju veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā
/ Lauku atbalsta dienests
Papildus finansējums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā
sagatavošanai un nodrošināšanai, atbilstoši MK 16.08.2012 sēdē nolemtajam

80 022

469 548
815 140
162 254
35 090
88 035
33 000 000
185 434

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 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 363 „ Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj
gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus” II. sadaļas 2.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 2016.gadā plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumu
apmērs, EUR

Starptautiskās institūcijas nosaukums
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

255 260

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

30 450

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

Epizootijas birojs (OIE)

31 425

Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

13 785

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)

640

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (ECPGR)

3 500

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800
Kopā

445 460

Avots: likums “Par valsts budžetu 2016. gadam”

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
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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 ir 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. Visu pakalpojumu pieprasījumus ir
iespējams iesniegt elektroniski, tomēr abpusēja elektroniska pakalpojuma komunikācija ir iespējama tikai nozvejas
sertifikātu apstiprināšanā. Pakalpojuma pieprasījuma iesniegšana elektroniskā veidā atbrīvo pakalpojuma
pieprasītāju no nepieciešamības ierasties personīgi vai sūtīt dokumentu pa pastu, taču, lai stātos spēkā
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai tā protokols, personai ir jāierodas klātienē parakstīt šos dokumentus.
Pēc būtības šie pakalpojumi nav pielīdzināmi klasiskajiem pakalpojumu veidiem. Maksa par šiem pakalpojumiem
netiek iekasēta.
MK 2015.gada 24.marta noteikumu Nr. 141 „Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” 5.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 pakalpojumiem netiek iekasēta.
LZIKIS ir sistēma, kas nodrošina zivsaimniecības nozares iekšējās un ārējās politikas efektīvu realizēšanu,
administratīvās kapacitātes un zvejas kontroles efektivitātes paaugstināšanu, pilnīgas kontroles nodrošināšanu visā
zvejas produktu aprites ciklā no zvejas līdz patērētājam, elektroniskās saiknes starp Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas zivju resursu kontrolējošo institūciju – Valsts vides dienesta, Satiksmes ministrijas
Latvijas Jūras Administrācijas Latvijas Kuģu reģistru, Zemkopības ministriju un BIOR, kā arī visu nepieciešamo
atskaišu un ziņojumu regulāru nosūtīšana zivsaimniecības informācijas datu apmaiņas sistēmas (Fisheries
Information Data Exchange System - FIDES) formātā Eiropas Komisijai. LZIKIS sevī ietver:
 LZIKIS WEB – interneta vidi ministrijas un citu iestāžu lietotājiem ar zivsaimniecību saistītās informācijas
ievadei, apskatei, labošanai, dzēšanai atbilstoši piekļuves tiesībām;
 LZIKIS publisko daļu – interneta vidi zvejniecības un pirmo zivju pircēju uzņēmumu pārstāvju lietotājiem;
 ERS klienta daļu – programmatūra, kas tiek uzstādīta uz zvejas kuģiem un nodrošina zvejniekiem iespēju
ziņot par zvejas reisa zvejas darbībām. Dati tiek nosūtīti uz LZIKIS.
Šādi tiek nodrošināta pilnīgi elektroniska informācijas aprite starp zvejnieku, pirmo zivju pircēju un valsts
institūcijām, ievērojami uzlabojot un atvieglojot dokumentu un informācijas apriti, kā arī būtiski samazinot
komersantiem administratīvo slogu.
Lai nodrošinātu tādu izsekojamības prasību izpildi un kontroli, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1224/2009 un
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 (3), 2015 gadā tika uzsākts darbs pie LZIKIS izsekojamības un
papildinājumu izstrādes, lai visas zvejas un akvakultūras produktu partijas no nozvejas vai ieguves līdz
mazumtirdzniecības vietai elektroniski būtu izsekojamas visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.
Minētā projekta realizācijas termiņš ir 2017.gads.
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2.6. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai
ministrijā
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
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2015.-2021. g. sniegt novērtējumu par ministrijas un padotības
iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām. Nodrošināt 2015. gadā noteiktās kopējās valsts pārvaldes
auditējamās prioritātes izpildi par ministrijas resorā izveidotās informācijas tehnoloģiju vadības sistēmas iekšējo
auditu. 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.

Iekšējo auditu rezultāti un sagatavotie ieteikumi regulāri tiek prezentēti ministrijas un padotības iestāžu
vadībai. Pārskata gadā ministrijas resorā ir veikti 11 auditi- pamatdarbības un atbalsta sistēmās, ministrijas
pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu sistēmās un ar MK rīkojumu noteiktais 2015.g. prioritārais audits
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldībā. 2015. gadā veikto iekšējo auditu rezultātā tika izteikti 98
ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. ZM Iekšējā audita nodaļa veic periodisku ieteikumu ieviešanas
uzraudzību un informē ministrijas vadību par ieteikumu ieviešanas progresu. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas
iekšējās kontroles jautājumos un nepieciešamības gadījumos veiktas ārkārtas pārbaudes, lai nodrošinātu sistēmas
īpašniekus ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo operatīvu informāciju. Kopumā Iekšējā audita rezultatīvie rādītāji
ir sasniegti. 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
Veikti novērtējumi un sniegti atzinumi EK par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas
darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas
un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par periodu 01.07.2014.-30.06.2015.)
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. 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.
Veikti sākotnējo Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības
izvērtēšanu un sniegt atzinumu par iekšējās kontroles vidi, riska pārvaldību, vadības un kontroles un uzraudzības
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pasākumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punkta
prasībām.
ZM Iekšējā audita nodaļa, īstenojot LR Zemkopības ministrijai deleģēto Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības fonda (EJZF) Revīzijas iestādes funkciju, pārskata periodā ir veikusi sākotnējo EJZF pārvaldības
un kontroles sistēmas atbilstības izvērtēšanu un sniegusi atzinumu par iekšējās kontroles vidi, riska pārvaldību,
vadības un kontroles un uzraudzības pasākumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.
1303/2013 124.panta 2.punkta prasībām. Pārbaužu rezultātā tika secināts, ka šī sistēma darbojas un nodrošina
atbilstošas revīzijas liecības, personas datu aizsardzību, datu integritāti, pieejamību un autentiskumu, uzticamu,
precīzu un pilnīgu informāciju par darbības programmas īstenošanu. Veikti EZF vadības un kontroles sistēmas
auditi, darbību revīzijas. Ņemot vērā pārbaužu rezultātus, sagatavots Gada kontroles ziņojums par periodu
01.07.2014.-30.06.2015. un sniegts atzinums EK (bez piezīmēm). Dokumenti nosūtīti EK 05.01.2016 caur SFC
sistēmu.
Iespējamās korupcijas novēršana
2015.gadā tika apkopota, izvērtēta un KNAB nosūtīta informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
programmas izpildi ZM un tās padotības iestādēs. Korupcijas novēršanas preventīvie pasākumi jeb uzdevumi tiek
veikti saskaņā ar ministrijā un padotības iestādēs apstiprinātajiem pretkorupcijas pasākumu plāniem. Saskaņā ar
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam, kas apstiprinātas ar MK 2015. gada
16. jūlija rīkojumu Nr.393, tika uzsākts darbs pie ministrijas pretkorupcijas pasākuma plāna aktualizēšanas.

2.7. Iestādes finanšu saistības 2016. gadā
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 269 075 303 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 200 881 753 EUR;
Eiropas Zivsaimniecības fonds 8 146 259 EUR;
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 19 114 290 EUR
3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 217 913 EUR
Citi ES politiku instrumenti 8 057 070 EUR
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un
pasākumu īstenošana 26 659 EUR
 iemaksas starptautiskajās organizācijās 445 460 EUR;
 citas ilgtermiņa saistības 55 127 EUR.
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3. Zemkopības ministrijas personāls
2015. gada janvārī ministrijā bija 262 amata vietas, (230 ierēdņu amati, 30 darbinieku amati un 2
amatpersonu amati). Ņemot vērā to, ka 2015.gada jūnijā beidzās Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienības
Padomē, ministrijā otrajā pusgadā samazinājās amata vietu skaits un gada beigās bija 247 amata vietas (213
ierēdņu amati, 31 darbinieku amati un 3 amatpersonu amati). 2015. gada sākumā bija nodarbinātas 261 persona,
bet visa 2015.gada laikā – 271 persona: 235 ierēdņi, 34 darbinieki un 2 amatpersonas, no tiem 76 % sievietes un
24 % vīrieši (1. attēls). Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2015. gadā bija 266.
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Avots: ZM

Personāla vidējais vecums ministrijā ir 41,6 gads. Ministrijas personāla sadalījums pa vecuma grupām
redzams 2. attēlā. 15 % ministrijas personāla nav vecāki par 30 gadiem, 41 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40
gadiem. 25% 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 23 gadi, bet vecākajam 74.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2015. gada decembrī
Avots: ZM

2015. gadā ministrijai bija negatīva bilance strādājošo skaita pieaugumā (3. attēls). Gada laikā atbrīvoti 20
ierēdņi un darbinieki, bet pieņemti 9 ierēdņi un darbinieki.

Ministrijā strādā 2 ierēdņi ar doktora grādu, 160 ierēdņiem (darbiniekiem) ir maģistra grāds, 97 ierēdņiem
(darbiniekiem) – bakalaura grāds, 2 darbiniekiem ir pirmā līmeņa augstākā izglītība, 4 darbiniekiem ir vidējā
profesionālā izglītība un 6 darbiniekiem ir vispārējā vidējā izglītība (4. attēls).
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3. attēls. Darbinieku bilance 2015. gadā
Avots: ZM

2015. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan citu mācību un izglītības centru
piedāvātajos profesionālajos mācību kursos.
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
Avots: ZM

Gada laikā 101ierēdnis (darbinieks) apmeklējis Valsts administrācijas skolas piedāvātās mācības. Vidēji
katrs ierēdnis gada laikā mācības apmeklējis 1,3 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu
apmeklējuši 129 reizes un mācījās 1142 stundas. Visvairāk ministrijas ierēdņi apmeklējuši mācību kursus „Ko
rakstīt un ko nerakstīt tiesību akta projekta anotācijā” (12 nodarbinātie), „Personīgās efektivitātes psiholoģija” (7
nodarbinātie), „Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas” (6 nodarbinātie), „Excel 2010 lietpratējiem:
rakurstabulas (PivotTables), datu griezumi, optimizācijas un analizēšanas rīki” (5 nodarbinātie), Arī citos mācību
centros 47 ministrijas ierēdnis un darbinieks 666 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar
amata pienākumiem saistītiem jautājumiem, kā arī apguva franču valodu Francijas kultūras centra piedāvātajās
mācībās bez samaksas. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 37 reizes. Kopumā 2015.gadā ministrijā strādājošie
mācījušies 1808 stundas.
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4. Zemkopības ministrijas komunikācija ar sabiedrību
4.1. Sabiedrības informēšanas
Kopējā situācija sabiedrības informēšanā. Lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki informāciju par
valsts politiku lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas rūpniecībā 2015. gadā
regulāri saņēma ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Tika arī izdoti bukleti un ziņu lapas, rīkoti semināri,
konferences, tikšanās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu un Zemkopības ministrijas (ZM) speciālistiem un citi
sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta lauksaimnieku informēšanai
par Lauku attīstības programmas pasākumiem (LAP), kā arī Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) atbalsta pasākumu ieviešanu Latvijā, uzsākot jaunā perioda (2014. - 2020.) fondu atbalsta pasākumu
ieviešanu lauku attīstībā (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, ELFLA) un zivsaimniecībā (Eiropas
Jūrniecības un zivsaimniecības fonds, EJZF). Lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki un pārtikas ražotāji
regulāri saņēma informāciju par projektu iesniegšanas termiņiem un par izmaiņām pasākumu nosacījumos,
salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu – gan ar nozaru sabiedrisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu
starpniecību, gan Zemkopības ministrijas (ZM) mājaslapā, informācija arī ar sociālo tīklu, piemēram, „Twitter”,
„Facebook” un “Flickr” starpniecību.
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 2015. gadā tika sagatavota un izplatīta 345 relīzēs, kas arī
ievietotas ZM mājaslapā www.zm.gov.lv un izplatītas sociālajos tīklos. No tām 138 relīzes informēja par izmaiņām
LAP pasākumu nosacījumos un finansējuma saņemšanā, Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) reformas
ieviešanas gaitu kā arī Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs,
tajā skaitā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Savukārt 70 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, tostarp arī prezidentūras sanāksmēm un
norisēm. Par meža jautājumiem informēts 44 relīzēs, bet 25 ziņās medijiem – par Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
jautājumiem. No visām ziņām plašsaziņas līdzekļiem par valsts atbalstu ražotājiem informēja 17 relīzes, par
jaunumiem Ministru kabinetā izsludinātajos un pieņemtajos noteikumos vēstīja 120 relīzes, bet 18 relīzes informēja
par aktuālo lauksaimniecības zemes jautājumos. Par Latvijas prezidentūras ES Padomē norisi un rezultātiem, kā
arī Latvijas aktīvo darbību zivsaimniecības jautājumos nākamās ES Padomes prezidentvalsts - Luksemburgas laikā izsūtītas 97 relīzes, un angļu valodā sagatavotas un citvalstu mediju žurnālistiem izplatītas 43 relīzes. Par ZM
aktivitātēm, atbalstot Latvijas ražotājus jaunu eksporta tirgu apzināšanā un iegūšanā, sagatavotas un izplatītas 43
relīzes, bet 40 informācijas medijiem bijušas par aktuālajām norisēm ZM – izstādēm, reģionālajām vizītēm,
semināriem u.tml. Visa sagatavotā informācija nosūtīta arī ZM sadarbības partneriem – sabiedriskajām
organizācijām un ražotāju asociācijām.
Noorganizēti 307 informatīvie un izglītojošie semināri. To laikā sniegta informācija jaunā perioda ELFLA un
EJZF pasākumu iespējām. Notikuši 42 mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un 2 braucieni uz citām ES
dalībvalstīm, pārņemot pieredzi ELFLA un EJZF projektu ieviešanā.
Notikušas diskusijas, semināri, vadītas darba grupas, lai pašvaldību iestādes, vietējos uzņēmējus un
iedzīvotājus aktivizētu sadarboties teritorijas attīstībā un informētu par pieejamo KLP un KZP pasākumu atbalstu.
Īpašajā informatīvajā dienā reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – preses dienā reģionālajiem medijiem „par
aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 2015.gada 16.aprīlī, ko apmeklēja 11
dažādu mediju pārstāvji, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ministrijas amatpersonas un speciālisti sniedza
skaidrojumus par ES fondu apguves iespējām, informāciju 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 sākumā, janvārī, Latvijas bija Vācijas partnervalsts
izstādes “Zaļā nedēļa” Berlīnē organizēšanā un norisē.
Zemkopības ministrs 2015. gadā vairāk nekā 30 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, LTV 7, 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 Lopkopis”, LLKC izdevumā „Lauku Lapa” un
„Zivju Lapa”) un reģionālajos medijos. Palielinājusies interese un publikāciju skaits krieviski rakstošajos un
raidošajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, „Jaunais Vēstnesis”, „Rēzeknes Vēstis”, Pirmais Baltijas kanāls, LTV 7
krievu ziņas, Radio 4 Doma Laukums, BBC Krievu redakcija u.c. Visu Latvijas plašsaziņas pārstāvji aktīvi
interesējušies par ĀCM un prezidentūras jautājumiem, kā arī jaunā plānošanas perioda atbalsta iespējām lauku
uzņēmējiem.
Mediji arī informējuši sabiedrību par to, ka Jānis Dūklavs 2015. gadā par augstiem sasniegumiem apbalvoja
60 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbiniekus, pasniedzot MK Atzinības
rakstu, ZM medaļas „Par centību”, ZM Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.
Sagatavots un izdots īpašs ZM rīkoto konkursu „Sējējs 2015”, „Zelta Čiekurs 2015” un “Lielais Loms 2015”
kalendārs 2015. gadam.
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.
Saistībā ar Latvijas prezidentūru 2015.gada pirmajā pusē ES Padomē tika aktivizēta ZM vietnes sadaļa
angļu valodā, kurā regulāri atspoguļotas prezidentūras aktualitātes, bet pēc prezidentūras beigām – sasniegtie
rezultāti un panākumi. Sadarbībā ar Prezidentūras sekretariātu Latvijā sagatavota videofilma par bioloģiskās
lauksaimniecības jaunās regulas virzību. Sagatavots filmēšanas plāns Horvātijas valsts TV žurnālistiem filmēšanai
Latvijas bioloģiskajās saimniecībās. Prezidentūras laikā Latvijas zivsaimniekus Salacgrīvā un Skultē apmeklēja arī
ES komisārs K.Vella.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. 2015.gada martā un aprīlī norisinājās četras reģionālās konferences
visos Latvijas vēsturiskajos novados (Rēzeknē, Lielvārdē, Gulbenē un Kazdangā) ar zemkopības ministra Jāņa
Dūklava un ZM amatpersonu piedalīšanos. Konferencēs bija arī nodrošināta tiešraide interneta tīmeklī.
Reģionālajās konferencēs runāts par tiešmaksājumiem, LAP nosacījumiem, zaļināšanas pasākumiem un atbalstu
mazajiem, vidējiem un jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī modernizācijas veida pasākumiem. Konferences gaitā
sniegtas atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem.
Sagatavoti un LTV 1. programmā 12 reizes pārraidīti sižeti par LAP pasākumiem un projektu veiksmīgu
realizāciju reģionos televīzijas raidījumā „Es – savai zemītei”.
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 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 atspoguļojuši lauku uzņēmēju konkursa „Sējējs 2015” norisi.
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 2015. 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 eLapa”;
 izdoti četri informatīvie izdevumi meža īpašniekiem “e-Čiekurs”, katrs 8000 eksemplāros, kā arī četri
pielikumi (kopā 9000 eksemplāri); “e-Čiekurs” informācija tiek ievietota arī “Lauku e-Lapā”;
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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;
programmā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros norisinājušies pasākumi
reģionos, apmeklētas saimniecības, kurās īstenoti ELFLA projekti;
veiktas tālmācības (e-apmācības) programmu uzturēšanai un atjaunošanai; veiktas tālmācības trīs
grupās – Lauksaimniecības pamati, Uzņēmējdarbības sākšana un Meža apsaimniekošanas plānošana,
mācīts par dažādiem finanšu instrumentiem, arī ELFLA;
rīkotas četras valsts līmeņa darba grupas/diskusijas par ELFLA aktivitātēm LAP kvalitatīvākais ieviešanai;
rīkota piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros par uzņēmējdarbības veicināšanu un
dažādošanu;
regulāri aktualizēts aktuālo pasākumu kalendārs.

Mežsaimniecība. Ilggadīgajai Meža dienu tradīcijai 2015. gadā - jau 87.gadskārta. Meža dienu laikā visa
Latvijas sabiedrība tika aicināta veidot Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, labiekārtot un radīt jaunas atpūtas
vietas mežā, kā arī radīt jaunas aktīvu dzīvesveidu veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti
izmantojot koku kā būvmateriālu. Meža dienu 2015 moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to Meža dienu
pamatmērķis bija sakārtot vidi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Kā ik gadu, arī 2015.gadā Meža dienu ideju iedzīvināšanai tika nodrošināts Meža attīstības fonda finansiāls
atbalsts 48 pašvaldībās. Savukārt pašvaldības piedalījās konkursā par Meža dienu norisi, iesniedzot idejas koku
stādījumiem, atpūtas vietu pilnveidošanai un radīšanai. Centrālais pasākums notika Ozolnieku novadā, izveidojot
birzi. Meža dienās 2015 notika ap 400 pasākumu.
Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir nozares augstākais apbalvojums un atzinība par
ieguldījumu nozares attīstībā, 2015.gadā pasniedza jau vienpadsmito reizi. 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 zinātnes attīstībā”. Par mūža ieguldījumu tiek godināti pieci nozares ļaudis, bet pārējās
nominācijās kritērijs ir paveiktais pēdējo divu gadu laikā. Balvas ieguvēji saņem lielo „Zelta čiekuru”, savukārt
pārējiem laureātiem tiek pasniegts mazais „Zelta čiekuriņš”.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, kurš 2015. gadā notika devīto 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 2015.gadā iesūtīti 190 kolektīvu darbi – 61 darbi 1.-4.klašu grupā, 52 darbi 5.9.klašu grupā, 12 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 65 darbus interešu izglītības
pulciņu un mazpulku grupā.
2015.gada rudenī notika Rīgā notika arī meža nozares reģionālā konference, kurā diskutēja par meža
politikas dokumentiem, ekonomikas attīstību, pieejamo atbalstu meža īpašniekiem.
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 zivsaimniecības konference 2015. gada novembrī organizēta Ādažos. Tajā
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti informēja par iespējām EJZF līdzekļu izmantošanā, kā arī
atbildēja uz zivsaimnieku jautājumiem.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti piedalījušies vairākās Latvijas Radio, Latvijas
Televīzijas, LNT diskusijās un tiešraidēs par atbalsta pasākumiem zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadā.
Zemkopības ministrs apmeklējis zivju pārstrādātājus Salacgrīvā un Skultē (komisāra K.Vellas vizītes Latvijā
laikā), kā arī Liepājā, Ādažos, Pāvilostā, Mazsalacā, lai diskutētu ar nozares uzņēmējiem par aktualitātēm un KZP
reformu. Ministrs arī vairākkārt ticies ar vadošajiem Latvijas zivsaimniekiem un zivju produkcijas ražotājiem un
diskutējis par jaunā plānošanas perioda EJZF pasākumiem.
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Sagatavoti un LTV1 programmā sešas reizes pārraidīti sižeti par EJZF pasākumiem un ES projektu
realizāciju televīzijas raidījumā “Es - savai zemītei”.
Pēc nepieciešamības gatavota informācija un atbildes uz zivsaimnieku jautājumiem par EJZF
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes un Makšķernieku organizāciju sadarbības padomes sanāksmēm. Apkopoto
informāciju zemkopības ministrs izmantojis diskusijām ar zivsaimniekiem un makšķerniekiem. Gatavotas arī
atbildes uz žurnālistu jautājumiem, kas publicētas vai pārraidītas centrālajos, reģionālajos un specializētajos
plašsaziņas līdzekļos, tostarp arī krieviski rakstošajos un raidošajos medijos.
Žurnālisti informāciju par nozares un EJZF aktualitātēm saņēma no zemkopības ministra Jāņa Dūklava, ZM
speciālistiem un nozares ekspertiem arī preses seminārā reģionālajiem žurnālistiem.
Informācija par aktualitātēm EJZF un KZP norisēs gatavota un izplatīta Latvijas un ES dalībvalstu
žurnālistiem, kā arī publicēta ZM un Latvijas prezidentūras ES Padomē mājaslapā latviešu un angļu valodā –
ziņojumi medijiem, norišu kalendāra ieraksti, apraksti un cita informācija. Īpaša interese žurnālistiem bijusi par
daudzgadu plānu Baltijas jūras zivju krājumiem un pilnīgas izkraušanās pienākuma ieviešanu.
Gatavota informācija Latvijas prezidentūras ES padomē mājaslapai un Padomes sekretariāta mājaslapai
publicēšanai latviešu un angļu valodā.
Zivsaimnieki ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri informēti par EJZF pasākumu atvēršanas
termiņiem un nosacījumiem, izmaiņām ES atbalsta zivsaimniecībai administrēšanā un zivsaimniecības attīstības
projektu finansējumā.
ZM vietnē regulāri aktualizēti aptaujas sadaļas jautājumi, tostarp par zivsaimniecību.
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;
 sagatavota un izdota Zivsaimniecības gadagrāmata (latviski un angliski, 1000 eksemplāros), izstrādāti
statistikas bukleti kā pielikums gadagrāmatai par zivsaimniecības nozari, kas izdoti latviešu-angļu versijā
500
eksemplāros,
gadagrāmata
publicēta
arī
elektroniski:
http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/zivsgadagr_2015_web.pdf;
 aktivitātē „Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana” organizēti
četri informatīvi semināri, no tiem divos sniegta informācija zivsaimniecības vietējo rīcības grupu
pārstāvjiem par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas sagatavošanu LEADER
iniciatīvā, bet pārējos - informācija par EJZF atbalsta iespējām akvakultūrā un par zvejas un akvakultūras
produktu apstrādi un mārketingu;
 aktivitātē „Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai” informatīvās
dienas un mācības norisinājusies sešās reģionālajās nodaļās – Preiļos, Tukumā, Aizkrauklē, Limbažos,
Ventspilī un Siguldā;
 aktivitātē „Zivsaimniecības popularizēšana skolā” notikuši 10 pasākumi, kuros skolēni tikās ar nozares
uzņēmējiem un apmeklēja uzņēmumus, kā arī tika iepazīstināti ar zvejniecības tradīcijām Latvijā.

4.2. Izglītošanas pasākumi un sadarbība ar nevalstisko sektoru
ZM, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, valsts un ES atbalstu konsultējas ar
nozares nevalstiskajām organizācijām. Savstarpējās pārrunās regulāri piedalās Lauksaimnieku organizācijas
sadarbības padomes, 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. MK 2014.gada 30.septembra 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
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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"
Pastāvīgās konsultatīvās institūcijas ministrijā, kas darbojās 2015.gadā ir šādas:
 Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome;
 Nacionālā augu šķirņu padome;
 Pārtikas nozares padome;
 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 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;
 Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome;
 Zemkopības ministrijas Ģenētisko resursu padome;
 Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvā padome;
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, Zemnieku saeima 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 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.
Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu un veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda
līdzekļu sadalē, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo
padomi un apstiprina tās nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
Medību saimniecības attīstības fonda konsultatīvās padomes sastāvā ir:
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trīs pārstāvji no mednieku organizācijām (kurās ir vismaz piecsimt biedru) – pa vienam pārstāvim no Latvijas
Mednieku savienības (LMS), Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) un Latvijas Loka mednieku asociācijas
(LLMA);
divi zinātnes un izpētes organizāciju pārstāvji – no Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava”;
divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupu pārstāvji, tai skaitā viens privāto mežu īpašnieku vai
pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko (valsts vai pašvaldību) mežu pārstāvis – no Latvijas meža īpašnieku
biedrības (MĪB) un AS “Latvijas valsts meži”.
Medību saimniecības attīstības fonda konsultatīvajai padomei ir būtiska loma fonda finanšu līdzekļu sadalē –
tā izstrādā rekomendācijas fonda Padomei par pieteikto projektu atbalstīšanu.
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 nozares organizāciju pārstāvji. 2015.gadā notikušas četras sēdes, kurās skatīti dažādi nozares
jautājumi, t.sk. nozvejas limitu sadales principu pielietošana, nozvejas iespējas Baltijas jūrā, Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ieviešanas aktualitātes, EJZF pasākumu īstenošanas nosacījumi u.c.
Tāpat 2015.gadā tika pieņemts viens lēmums, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, nesasaucot ZKP
sēdi. Izstrādājot normatīvos aktus un citus politikas dokumentus zivsaimniecības jomā, ZM arī konsultējas ar
nozares nevalstiskajām organizācijām, veidojot darba grupas konkrēta uzdevuma veikšanai. Arī Zivju fonda
padomes, kurai 2015.gadā bija 7 sēdes, sastāvā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji. Latvijas iekšējo un jūras
piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības konsultatīvajā padomē, kurā darbojas valsts un
nevalstisko organizāciju pārstāvji, 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 2015.gadā notika septiņas sēdes.
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5. Zemkopības ministrijas 2016. gadā plānotie pasākumi
Daļa no iepriekšējos gados jau uzsāktajiem darbiem tiks turpināti arī 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;
 nodrošināta iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspēja, izstrādājot zivju resursu mākslīgās atražošanas un zušu
krājumu pārvaldības politikas plānošanas dokumentu nākošajam periodam;
 attīstīt pārtikas kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības
un pārtikas produktu ražošanu un sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti;
 izstrādāt Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2017.–2023. gadam.
 aizstāvēt Latvijas pārtikas uzņēmēju intereses saistībā ar ēdināšanas noteikumiem skolās;
 uzlabot pārtikas uzņēmumu, īpaši eksportētājuzņēmumu, paškontroles laboratoriju kompetenci;
 nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbību;
 pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības nozares intereses ES un starptautiskās
struktūrās, darba grupās un aktivitātēs (t.sk. reģionālajās), 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 un ES-Mercousur 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;
 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,
 Zvejas produktu elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešana;
 turpināt atbalstīt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu veicināšanas pasākumus un veicināt
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportu;
 administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem ZM kompetences jomās;
2016. gadā kā galvenie ir uzskatāmi virkne uzdevumu un pasākumu ,t.sk:
 sagatavot un saskaņot nacionālos normatīvos aktus, lai nodrošinātu LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
ieviešanu, t.sk.;
o Nodrošināt atbalsta iespējas ELFLA pieejamā finansējuma ietvaros, lai atbalstu savas darbības
uzsākšanai saņemtu jaunie lauksaimniecības un meža nozares kooperatīvi, sagatavot ziņojumu par
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas
kārtības īstenošanas gaitu.
o Lauku attīstības programmas ietvaros pilnveidot atbalsta nosacījumus - investīcijām materiālajos
aktīvos lauku saimniecībām konkurētspējas attīstībai, pārtikas uzņēmumiem lauksaimniecības
produktu pārstrādei, infrastruktūras attīstībai.
o Pilnveidot normatīvos aktus atbalstam bioloģiskajiem lauksaimniekiem par lauksaimniecības platību,
kas apsaimniekota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, un citiem Lauku attīstības
programmas platību maksājumiem.
o Pilnveidot atbalsta nosacījumus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pašvaldībām un
lauku uzņēmējiem, infrastruktūras attīstībai.
o Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam, pilnveidojot atbalsta pasākumu
īstenošanas nosacījumus, kā arī paredzot atbalstu sadarbībai inovatīvu projektu, jaunu produktu
izstrādei un sadarbībai tūrisma nozarē.
o Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju īstenošanai
uzņēmējdarbības attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.
o Nodrošināt atbalstu iespējas zināšanu pārneses un konsultāciju pakalpojumu izmantošanai, mazo un
vidējo saimniecību attīstībai, jaunajiem lauksaimniekiem, lauku tūrisma attīstībai, darbības
dažādošanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

































Nodrošināt Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumu normatīvo aktu
izstrādi un ieviešanu īpaši akcentējot atbalstu zivju produkcijas noieta tirgu paplašināšanai, akvakultūras
produkcijas ražošanas apjomu palielināšanai, zvejniecības konkurētspējas nodrošināšanai.
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību zivsaimniecības nozares konkurētspējas attīstībai un ar to
saistīto dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam ietvaros.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai publisko iepirkumu jomā atbilstoši
lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm. Turpināt līdzdarbību pie zaļo publisko iepirkumu sistēmas
pilnveidošanas, veicinot paaugstinātas kvalitātes vietējo pārtikas produktu īpatsvaru zaļajos publiskajos
iepirkumos.
Koordinēt un uzraudzīt Bioekonomikas stratēģijas izstrādi.
Izvērtēt iespējas PVN likmes diferencēšanai pārtikai
.
Sagatavot novērtējumu par pieejamo ES un valsts atbalsta finansējumu lauksaimniecībai.
Veikt grozījumus MK 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”, nosakot, ka brucelozes un Maedi-Visna
laboratoriskos izmeklējumus vienlaikus var veikt tiem aitu sugas dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs, kam
piešķirts no Maedi-Visna oficiālas novietnes statuss.
Īstenot ĀCM un KCM ierobežošanas pasākumu kopuma ieviešanu sadarbībā ar citām valsts pārvaldes
iestādēm un sociālajiem partneriem, pilnveidojot normatīvo aktu bāzi un veicot sabiedrības informēšanu.
Pilnveidot veterināro zāļu apriti reglamentējošos normatīvos aktus, lai veicinātu veterināro zāļu
pieejamību, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu skaidras un nepārprotamas tiesību normas.
Uzsākt rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā paredzēto
pasākumu ieviešanu.
Uzsākt vienotas dzīvnieku veselības datu bāzes ieviešanu.
Izvērtēt un sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos par aizliegumu savvaļas dzīvnieku sugas
īpatņus (gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu) apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un kā
atrakciju dzīvnieku izrādīt to publiski.
Izstrādāt pārtikā aizliegto un ierobežoti izmantojamo augu un augu daļu sarakstu, veicinot nekaitīgas
pārtikas apriti Latvijā.
Pilnveidot normatīvos aktus pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, nodrošinot, ka uzņēmumi
darbojas tikai ekspluatācijā nodotās būvēs un atbilstoši plānotajam un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam.
Izstrādāt nepieciešamos grozījumus likumos pārtikas, veterinārmedicīnas, dzīvnieku barības, veterināro
zāļu jomās administratīvo sodu dekodifikācijai.
Nodrošināt augsti profesionālu pārtikas, veterināro un fitosanitāro robežkontroli, pastiprināti kontrolējot
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu.
Sniegt atbalstu ražotāju grupām pieteikumu sagatavošanā, lai reģistrētu Latvijas produktus ES
aizsargātajos reģistros, tādējādi integrējot Latvijas kultūru un tradīcijas Eiropas Savienībā pārtikas
nozarē, veicinot uzņēmumu konkurētspēju un efektivitātes pieaugumu.
Turpināt reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu, lai Rucavas balto sviestu ierakstītu ES aizsargāto
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
Nodrošināt sekmīgu LAP 2007-2013 un ZRP 2007-2013 slēgšanu, iesniedzot Eiropas Komisijai
noslēguma ziņojumus
Nodrošināt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību un apsaimniekošanu, piesaistot ES
fondu līdzekļus sistēmu atjaunošanā un pārbūvē
Izveidot sistēmu augļu koku un ogulāju šķirņu iekļaušanai šķirņu sarakstā un izstrādāt nosacījumus
pavairojamā materiāla sertificēšanai un tirdzniecībai.
Sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par Nitrātu direktīvas ieviešanu, iekļaujot tajā informāciju par
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, ūdeņu eitrofikācijas stāvokli, informāciju par lauksaimniecības
nozari un noteiktajiem pasākumiem, kā arī kontroles rezultātus par prasību izpildi.
Precizēt normatīvos aktus mēslošanas līdzekļu aprites jomā attiecībā uz mēslošanas līdzekļu un
substrātu atbilstības novērtēšanu.
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6. SAĪSINĀJUMI
AAI
AAL
ALDG
ALTUM
BIOR
CSP
EK
ELFLA
ELGF
ELVGF
ERAF
ES
ESF
EZF
EJZF
ĢIS
ĢMO
IKP
IVS
KLP
KNAB
LAD
LAP
LAF
LDC
LOSP
LPS
LPUF
LVL
LLKC
LZIKIS
MK
ML
NPKS
PVD
PVTM
SUDAT
VAAD
VLT
VPM
ZM
ZRP
ZST

Augšņu agroķīmiskā izpēte
Augu aizsardzības līdzekļi
Augsta līmeņa darba grupa
akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija „ALTUM”
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
Centrālās statistikas pārvalde
Eiropas Komisija
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Zivsaimniecības fonds
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ģenētiski modificētie organismi
iekšzemes kopprodukts
integrētā vadības sistēma
Kopējā lauksaimniecības politika
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Lauku atbalsta dienests
Lauku attīstības programma
Lauku attīstības fonds
Lauksaimniecības datu centrs
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Latvijas valsts valūta (lats)
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
valsts informācijas sistēma „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”
MK
mēslošanas līdzekļi
Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
Pārtikas un veterinārais dienests
papildu valsts tiešie maksājumi
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts Lauku tīkls
vienotā platības maksājuma shēma
Zemkopības ministrija
Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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Pielikums nr.1.

Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu izlietojums
(eiro)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

20.00.00.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.
1.1.
1.2.
1.5.
2.
2.1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.
2.1.5.
2.2.
20.01.00.
1.
1.1.
1.2.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
20.02.00.
1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.5.

2014.gada
izpilde

10 833 341
8 033 829
2 799 512
0
10 807 036

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā
11 384 563
8 235 823
3 140 595
8 145
11 443 373

11 136 984
8 135 907
2 992 933
8 144
10 608 885

10 426 963
10 813 665
kārtējie izdevumi
9 531 716
9 918 418
uzturēšanas izdevumu transferti
895 247
895 247
izdevumi kapitālieguldījumiem
380 073
629 708
Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
9 938 094
10 489 316
dotācijas
7 138 582
7 340 576
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 799 512
3 140 595
transferti
0
8 145
Izdevumi (kopā)
10 548 126
9 911 789
uzturēšanas izdevumi (kopā)
9 531 716
9 918 418
kārtējie izdevumi
9 531 716
9 918 418
izdevumi kapitālieguldījumiem
380 073
629 708
Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

10 036 037
9 140 790
895 247
572 848
10 241 737
7 240 660
2 992 933
8 144
9 713 638
9 140 790
9 140 790
572 848

1.
1.1.
1.2.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
895 247
895 247
895 247
dotācijas
895 247
895 247
895 247
Izdevumi (kopā)
895 247
895 247
895 247
uzturēšanas izdevumi (kopā)
895 247
895 247
895 247
uzturēšanas izdevumu transferti
895 247
895 247
895 247
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
39 157 400
25 901 626
25 885 970
dotācijas
36 555 848
23 127 316
22 994 355
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 601 552
2 761 028
2 878 361
transferti
0
13 282
13 254
Izdevumi (kopā)
39 177 407
26 606 450
25 840 308
uzturēšanas izdevumi (kopā)
37 653 581
24 960 277
24 361 348
kārtējie izdevumi
15 884 682
17 362 014
16 877 940
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
21 608 616
7 442 494
7 327 639
uzturēšanas izdevumu transferti
160 283
155 769
155 769

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

21.01.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
21.02.00.
1.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
22 947 223
8 720 490
dotācijas
22 947 223
8 720 490
Izdevumi (kopā)
22 947 223
8 720 490
uzturēšanas izdevumi (kopā)
22 689 618
8 515 280
kārtējie izdevumi
1 126 917
1 179 484
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
21 558 187
7 335 796
uzturēšanas izdevumu transferti
4 514
0
izdevumi kapitālieguldījumiem
257 605
205 210
Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
16 210 177
17 120 564

21.00.00.

1 523 826

1 646 173

1 478 960
8 648 104
8 648 104
8 648 104
8 442 895
1 160 843
7 282 052
0
205 209
17 237 866
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde

2015.gadā
Apstiprināts
likumā
14 346 254
2 761 028
13 282
17 824 849
16 383 886
16 182 530
45 587
155 769
1 440 963

Izpilde

1.1.
1.2.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
21.07.00.
2.
2.1.
2.1.3.

dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Lauksaimniecības risku fonds
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21.09.00.

Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds"

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.
22.02.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.5.

dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
Augstākā izglītība
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
7 515 664
7 579 841
7 579 841
dotācijas
7 515 664
7 579 841
7 579 841
Izdevumi (kopā)
7 515 664
7 579 841
7 579 841
uzturēšanas izdevumi (kopā)
7 515 664
7 579 841
7 579 841
uzturēšanas izdevumu transferti
7 515 664
7 579 841
7 579 841
Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas
sistēmai

22.05.00.
1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

1.1.
2.
2.1.

dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

24.00.00.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

13 608 625
2 601 552
0
16 225 342
14 959 121
14 757 765
45 587
155 769
1 266 221
4 842
4 842
4 842

14 346 251
2 878 361
13 254
17 192 204
15 918 453
15 717 097
45 587
155 769
1 273 751

539
539
539

0
0
0

0
0
0
0
0

60 572
60 572
60 572
60 572
60 572

0
0
0
0
0

7 665 576
7 665 576
7 665 576
7 665 576
149 912
7 515 664

7 729 753
7 729 753
7 729 753
7 729 753
149 912
7 579 841

7 729 753
7 729 753
7 729 753
7 729 753
149 912
7 579 841

149 912
149 912
149 912

149 912
149 912
149 912

149 912
149 912
149 912

149 912
149 912

149 912
149 912

149 912
149 912

12 911 510
12 403 621
507 889
13 024 105
12 246 953
11 736 011
199 480
311 462
777 152

12 314 818
12 172 739
142 079
12 426 438
11 894 943
11 383 138
263 744
248 061
531 495

12 308 960
12 172 287
136 673
12 420 055
11 888 560
11 377 207
263 292
248 061
531 495

40

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā

24.01.00.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
24.02.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.

Meža resursu valsts uzraudzība
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
izdevumi kapitālieguldījumiem
Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti

25.00.00.

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.5.
2.2.
25.02.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Zivju fonds
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
2 331 799
2 503 928
2 503 928
dotācijas
2 331 799
2 503 928
2 503 928
Izdevumi (kopā)
2 331 799
2 503 928
2 503 928
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2 331 799
2 503 928
2 503 928
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
2 331 799
2 503 928
2 503 928
Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
ekspluatācija un uzturēšana
2 331 799
2 503 928
2 503 928
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
2 331 799
2 503 928
2 503 928
dotācijas

25.01.00.

26.02.00.
1.
1.1.

12 400 568
11 892 679
507 889
12 513 163
11 736 011
11 736 011
777 152

11 803 013
11 660 934
142 079
11 914 633
11 383 138
11 383 138
531 495

11 797 607
11 660 934
136 673
11 908 702
11 377 207
11 377 207
531 495

510 942
510 942
510 942
510 942
199 480
311 462

511 805
511 805
511 805
511 805
263 744
248 061

511 353
511 353
511 353
511 353
263 292
248 061

1 533 126
1 533 126
1 533 126
1 481 151
3 953
76 789
1 400 409
51 975

1 774 169
1 774 169
1 774 169
1 774 169
8 549
126 628
1 638 992
0

1 758 640
1 758 640
1 758 640
1 758 640
7 267
126 562
1 624 811
0

1 013 364
1 013 364
1 013 364
976 369
976 369
36 995

1 056 392
1 056 392
1 056 392
1 056 392
1 056 392
0

1 056 392
1 056 392
1 056 392
1 056 392
1 056 392
0

519 762
519 762
519 762
504 782
3 953
76 789
424 040
14 980

717 777
717 777
717 777
717 777
8 549
126 628
582 600
0

702 248
702 248
702 248
702 248
7 267
126 562
568 419
0
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde
2 331 799
2 331 799
2 331 799

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā
2 503 928
2 503 928
2 503 928
2 503 928
2 503 928
2 503 928

2.
2.1.
2.1.3.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

27.00.00.

Augu veselība un augu aprites uzraudzība

1.
1.1.
1.2.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
izdevumi kapitālieguldījumiem

96.00.00.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

97.00.00.

Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

99.00.00.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.

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

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
2.
2.2.
62.06.00.
1.
1.1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
32 621
1 681 471
1 681 470
dotācijas
32 621
1 681 471
1 681 470
Izdevumi (kopā)
32 621
1 681 471
1 681 470
izdevumi kapitālieguldījumiem
32 621
1 681 471
1 681 470
Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
32 621
1 681 471
1 681 470
dotācijas
32 621
1 681 471
1 681 470

2.1.4.

2.1.4.

3 875 897
2 640 517
1 202 654
32 726
3 795 824
3 350 369
3 350 369
445 455

3 920 418
2 345 461
1 552 542
22 415
4 056 252
3 747 893
3 747 893
308 359

4 078 515
2 345 461
1 715 858
17 196
3 831 816
3 523 471
3 523 471
308 345

1 434 477
1 434 477
1 434 477
1 368 364
1 362 877
5 487
66 113

1 747 555
1 747 555
1 747 555
1 747 555
1 738 733
8 822
0

1 669 742
1 669 742
1 669 742
1 669 742
1 662 907
6 835
0

6 325 902
6 325 902
6 325 902
6 227 858
5 971 598

6 300 618
6 300 618
6 300 618
6 297 730
6 049 762

6 299 681
6 299 681
6 299 681
6 296 816
6 049 035

256 260
0
98 044

245 460
2 508
2 888

245 460
2 321
2 865

3 052 103
3 052 103
3 052 103
3 052 103
675 226
2 277 540

872 169
872 169
872 169
872 169
14 385
392 784

821 132
821 132
821 132
821 132
12 880
392 783

98 945
392

0
465 000

0
415 469
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā
1 681 471
1 681 470
1 681 471
1 681 470

2.
2.2.

Izdevumi (kopā)
izdevumi kapitālieguldījumiem

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
dotācijas
256 309 173
218 644 701
218 510 997
Izdevumi (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
uzturēšanas izdevumi (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
254 201 928
216 144 038
216 142 550
uzturēšanas izdevumu transferti
2 107 245
2 500 663
2 368 447
Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (20142020)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
dotācijas
256 309 173
218 644 701
218 510 997
Izdevumi (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
uzturēšanas izdevumi (kopā)
256 309 173
218 644 701
218 510 997
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
254 201 928
216 144 038
216 142 550
uzturēšanas izdevumu transferti
2 107 245
2 500 663
2 368 447

65.00.00.

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

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
213 975 709
190 598 596
188 071 481
dotācijas
213 975 709
190 598 596
188 071 481
Izdevumi (kopā)
213 975 709
190 598 596
188 071 481
uzturēšanas izdevumi (kopā)
204 992 239
182 134 482
180 599 637
kārtējie izdevumi
8 451 059
7 812 212
7 500 102
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
181 644 710
156 610 243
155 502 307
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
809 307
0
0
uzturēšanas izdevumu transferti
14 087 163
17 712 027
17 597 228
izdevumi kapitālieguldījumiem
8 983 470
8 464 114
7 471 844
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējumu (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
13 926 528
20 176 875
20 174 489
dotācijas
13 926 528
20 176 875
20 174 489
Izdevumi (kopā)
13 926 528
20 176 875
20 174 489
uzturēšanas izdevumi (kopā)
13 349 655
17 027 751
17 025 487
uzturēšanas izdevumu transferti
13 349 655
17 027 751
17 025 487
izdevumi kapitālieguldījumiem
576 873
3 149 124
3 149 002
Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
16 063 155
2 239 877
2 234 599
dotācijas
16 063 155
2 239 877
2 234 599
Izdevumi (kopā)
16 063 155
2 239 877
2 234 599
uzturēšanas izdevumi (kopā)
14 940 228
2 041 746
2 036 468
kārtējie izdevumi
8 436 616
1 914 169
1 908 942
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
6 053 842
0
0
uzturēšanas izdevumu transferti
449 770
127 577
127 526
izdevumi kapitālieguldījumiem
1 122 927
198 131
198 131
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
131 760 512
52 234 177
50 074 167
dotācijas
131 760 512
52 234 177
50 074 167
Izdevumi (kopā)
131 760 512
52 234 177
50 074 167

64.08.00.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
65.02.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.5.
2.2.
65.05.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
65.06.00.
1.
1.1.
2.

32 621
32 621
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Nr.p.k.
2.1.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
65.07.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā
47 923 692
46 703 278
47 527 566
46 419 630

2014.gada
izpilde

uzturēšanas izdevumi (kopā)
126 251 338
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
125 177 550
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
809 307
0
0
uzturēšanas izdevumu transferti
264 481
396 126
283 648
izdevumi kapitālieguldījumiem
5 509 174
4 310 485
3 370 889
Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošanai (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1 788 939
209 129
209 127
dotācijas
1 788 939
209 129
209 127
Izdevumi (kopā)
1 788 939
209 129
209 127
uzturēšanas izdevumi (kopā)
14 443
3 010
3 009
kārtējie izdevumi
14 443
3 010
3 009
izdevumi kapitālieguldījumiem
1 774 496
206 119
206 118

65.08.00.

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

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti

65.20.00

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

66.00.00.

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

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

66.02.00.

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

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.5.
2.2.
66.05.00.
1.
1.1.
2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1 232 170
1 919 112
dotācijas
1 232 170
1 919 112
Izdevumi (kopā)
1 232 170
1 919 112
uzturēšanas izdevumi (kopā)
1 143 894
1 528 653
uzturēšanas izdevumu transferti
1 143 894
1 528 653
izdevumi kapitālieguldījumiem
88 276
390 459
Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1 599 501
1 044 665
dotācijas
1 599 501
1 044 665
Izdevumi (kopā)
1 599 501
1 044 665

50 436 575
50 436 575
50 436 575
50 436 575
50 413 318
23 257

0
0
0
0
0
0
0
0

16 100 987
16 100 987
16 100 987
13 336 908
1 072 324
10 715 826
1 548 758
2 764 079

103 631 000
103 631 000
103 631 000
103 631 000
103 601 516
29 484

12 107 538
12 107 538
12 107 538
11 507 283
5 895 033
5 481 161
131 089
600 255

23 101 686
23 101 686
23 101 686
20 440 158
1 298 641
17 037 062
2 104 455
2 661 528

103 630 994
103 630 994
103 630 994
103 630 994
103 601 516
29 478

11 748 105
11 748 105
11 748 105
11 200 401
5 588 151
5 481 161
131 089
547 704

21 940 143
21 940 143
21 940 143
19 930 872
1 129 295
16 722 379
2 079 198
2 009 271
1 913 144
1 913 144
1 913 144
1 522 685
1 522 685
390 459
935 174
935 174
935 174
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Nr.p.k.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
66.06.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
66.08.00
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.
66.20.00
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.
69.00.00.
1.
1.1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.3.
2.1.5.
69.02.00.
1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.3.
69.06.00.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.5.

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā
uzturēšanas izdevumi (kopā)
1 545 977
620 218
515 365
kārtējie izdevumi
1 072 324
559 211
470 658
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
410 391
0
0
uzturēšanas izdevumu transferti
63 262
61 007
44 707
izdevumi kapitālieguldījumiem
53 524
424 447
419 809
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai
(2007-2013)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
13 269 316
16 709 605
15 964 726
dotācijas
13 269 316
16 709 605
15 964 726
Izdevumi (kopā)
13 269 316
16 709 605
15 964 726
uzturēšanas izdevumi (kopā)
10 647 037
14 881 979
14 783 826
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
10 305 435
14 846 734
14 751 570
uzturēšanas izdevumu transferti
341 602
35 245
32 256
izdevumi kapitālieguldījumiem
2 622 279
1 827 626
1 180 900
Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai
(2014-2020)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
0
2 064 750
1 845 231
dotācijas
0
2 064 750
1 845 231
Izdevumi (kopā)
0
2 064 750
1 845 231
uzturēšanas izdevumi (kopā)
0
2 064 750
1 845 231
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
0
1 636 500
1 416 981
uzturēšanas izdevumu transferti
0
428 250
428 250
Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2014-2020)
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
0
1 363 554
1 281 868
dotācijas
0
1 363 554
1 281 868
Izdevumi (kopā)
0
1 363 554
1 281 868
uzturēšanas izdevumi (kopā)
0
1 344 558
1 263 765
kārtējie izdevumi
0
739 430
658 637
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
0
553 828
553 828
uzturēšanas izdevumu transferti
0
51 300
51 300
izdevumi kapitālieguldījumiem
0
18 996
18 103
3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
īstenošana
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
433 520
302 908
301 185
dotācijas
55 464
0
0
transferti
378 056
302 908
301 185
Izdevumi (kopā)
433 520
302 908
301 185
uzturēšanas izdevumi (kopā)
433 520
302 908
301 185
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
378 056
302 908
301 185
uzturēšanas izdevumu transferti
55 464
0
0
Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
378 056
302 908
301 185
transferti
378 056
302 908
301 185
Izdevumi (kopā)
378 056
302 908
301 185
uzturēšanas izdevumi (kopā)
378 056
302 908
301 185
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
378 056
302 908
301 185
Izdevumi 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
55 464
0
0
dotācijas
55 464
0
0
Izdevumi (kopā)
55 464
0
0
uzturēšanas izdevumi (kopā)
55 464
0
0
uzturēšanas izdevumu transferti
55 464
0
0
Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde
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Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014.gada
izpilde

2015.gadā
Apstiprināts
Izpilde
likumā

70.00.00.

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1.
1.1.
1.3.
1.5.
2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
ārvalstu finanšu palīdzība
transferti
Izdevumi (kopā)

6 478 423
6 254 924
62 097
161 402
6 495 614

6 830 958
6 469 993
164 186
196 779
6 842 361

5 298 969
4 979 299
133 906
185 764
5 191 434

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.

6 796 049
5 351 811

5 155 945
3 711 708

2.1.5.
2.2.

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

5 344 308
2 982 966
7 706
2 353 636
1 151 306

7 444
1 436 794
46 312

7 443
1 436 794
35 489

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

1.
1.1.
1.3.
2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā)

6 317 021
6 254 924
62 097
6 334 212

6 634 179
6 469 993
164 186
6 645 582

5 113 205
4 979 299
133 906
5 109 461

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.

5 182 906
2 821 564

6 599 270
5 155 032

5 073 972
3 629 735

kārtējie izdevumi
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
7 706
7 444
7 443
uzturēšanas izdevumu transferti
2 353 636
1 436 794
1 436 794
izdevumi kapitālieguldījumiem
1 151 306
46 312
35 489
Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu
sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
161 402
196 779
185 764
transferti
161 402
196 779
185 764
Izdevumi (kopā)
161 402
196 779
81 973
uzturēšanas izdevumi (kopā)
161 402
196 779
81 973
kārtējie izdevumi
161 402
196 779
81 973
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un
pasākumu īstenošana
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
196 043
620 902
618 086
transferti
196 043
620 902
618 086
Izdevumi (kopā)
196 043
620 902
618 086
uzturēšanas izdevumi (kopā)
196 043
620 902
618 086

2.1.4.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
70.07.00.
1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
71.00.00.
1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
71.06.00.
1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.

kārtējie izdevumi
196 043
620 902
618 086
Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu
un pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
196 043
620 902
618 086
transferti
196 043
620 902
618 086
Izdevumi (kopā)
196 043
620 902
618 086
uzturēšanas izdevumi (kopā)
196 043
620 902
618 086
kārtējie izdevumi
196 043
620 902
618 086
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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.

Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
rādītājs

Izpilde

Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

Darbības virziens „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”
Budžeta apakšprogramma 20.01.00 „Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”
Darbības rezultāts „Pārtikas aprites iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole”
37 800
37 804
Pārbaužu skaits pārtikas uzņēmumos
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā
1,0
0,09 Atbilstošo uzņēmumu īpatsvara pieaugums skaidrojams ar
pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros
uzņēmēju izmantotajām atbalsta programmu sniegtajām
ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas
iespējām, kā rezultātā pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un
ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un
atbilstība normatīvo aktu prasībām. Pateicoties PVD veiktajām
nekaitīgumu
aktivitātēm, uzņēmumi ir ieguldījuši darbu un līdzekļus
normatīvo aktu prasību nodrošināšanai, tāpat uzņēmumi
iesaistās produkcijas eksporta aktivitātēs, kas sekmē atbilstošo
uzņēmumu īpatsvara pieaugumu.
Darbības rezultāts „Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole”
Veikto pārbaužu skaits valsts
veterinārās uzraudzības objektos

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

13 550

18 637

2

1,75

Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu pārbaužu skaits
palielinājies saistībā gan ar Āfrikas cūku mēra attīstību, gan ar
biodrošības pasākumu ieviešanas pārbaudēm. Veiktās
pārbaudes dzīvnieku novietnēs finansētas gan no budžeta
apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas drošības un
veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”, gan
budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai”.

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

Laboratoriski pārbaudīto kravu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
kravu skaita

55 000

65 932

1,0

1,65

0,5

0,5

Kopējais pārbaudīto kravu skaits palielinājies, jo 2015.gadā
pieauga koksnes iepakojamā materiāla un kravu stiprinājumu
un koksnes kravu plūsma caur Latvijas ārējo robežu.
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars palielinājies, jo pēdējo
gadu tendence liecina, ka vidēji neatbilstošo kravu skaits
sastāda līdz 2%. 2015.gadā kā neatbilstošākās preču
kategorijas bija medikamenti pasta sūtījumos un neatbilstoši
apstrādāts un marķēts koksnes iepakojamais materiāls, kurš
tiek izmatots kā kravu stiprinājums.

Budžeta apakšprogramma 20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Laboratorisko izmeklējumu skaits
10 000
10 000
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Laboratorisko izmeklējumu skaits
9 000
9 000

Darbības virziens „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai”
Darbības rezultāts „Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
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Īstenoto atbalsta programmu skaits

9

8

Pasākums “Atbalsts kooperācijas attīstībai”( jaunais
nosaukums “Atbalsta atbilstīgajām lauksaimniecības un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”)
no 2015. gada tiek finansēts no ELGF
Apstiprināto pieteikumu skaits
21 000
26 722 Atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās valsts atbalsta (subsīdiju)
programmās, īpaši “Atbalsta dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”
un “Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai”
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
225 300
243 976 Tika ieviesti jauni atbalsta pasākumi (13 dažādi Brīvprātīgie
iesniegumu skaits
saistītie atbalsti, Zaļināšanas maksājums u.c.), kuros atbalsta
pretendenti aktīvi iesaistījās.
Valsts atbalsta pieteikumu un
22 500
26 996 Atbalsta pretendenti aktīvi iesaistījās valsts atbalsta (subsīdiju)
projektu iesniegumu skaits
programmās, īpaši “Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”
un “Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai”
Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
8,9
9,0
saimniecisko darbību veicējiem, kuri
saņēmuši ES vai valsts atbalstu un
pakļauti iespējamajām kontrolēm
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu
65
75 Atbalsta saņēmēji neprognozēti ātri pielāgojās 2015.gadā
skaitā, kurās nav konstatētas
ieviestajiem jaunajiem platību maksājumu atbalsta
neatbilstības normatīvo aktu
saņemšanas nosacījumiem. Rezultātā fiziskajās kontrolēs tika
prasībām
konstatēts mazāk neatbilstību nekā sākotnēji tika paredzēts.
Kopumā tas liecina gan par atbalsta saņēmēju daudz rūpīgāku
attieksmi pret atbalsta saņemšanas nosacījumu korektu izpildi,
gan par LAD līdz šim īstenoto kontroles aktivitāšu efektivitāti.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Traktortehnikas reģistrāciju skaits
22 000
13 835 Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās 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 2014.gada novembrī, bet īpašuma
tiesības uz jauno traktortehniku un piekabēm tiks nostiprinātas
2015.gadā, tomēr plānotais apjoms netika sasniegts, jo
tehnikas iegāde ir mazāka par plānoto.
Valsts tehniskās apskašu skaits
48 500
56 819 Rezultatīvā rādītāja pārpilde sakarā ar traktortehnikas
traktortehnikai
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
7 000
6 000 Nepietiekamā finansējuma dēļ muzejiem ir grūti konkurēt ar
citu izklaides objektu plašo piedāvājumu, līdz ar to muzeju
apmeklētāju skaits samazinās
Ekspozīciju skaits
60
30 Rezultatīvā rādītāja neizpilde skaidrojama ar muzeju
ekspozīciju skaita samazināšanos saistībā ar zemo
apmeklējumu un nepietiekamo finansējumu
Darbības rezultāts „Veikti uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes
gāzēm Latvijā”
Traktortehnikai veikto dūmgāžu
150
210 Rezultatīvā rādītāja pārpilde skaidrojama ar to, ka mērījumi tika
analīžu testu skaits
veikti pasākumā “Traktordienas 2015”, kur katru gadu piedalās
ievērojams skaits traktortehnikas.
Traktortehnikas izplūdes gāzu
110
125 Rezultatīvā rādītāja pārpilde skaidrojama ar to, ka mērījumi tika
samazināšanas pasākumu
veikti pasākumā “Traktordienas 2015”, kur katru gadu piedalās
(regulācija u.c.) skaits
ievērojams skaits traktortehnikas.
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
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Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku
īpatsvars %, no LDC reģistrā
reģistrējamo dzīvnieku kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
īpatsvars % piena lopkopībā

100

100

68

75

Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to, 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, kokapstrādē izmantojamo tehniku
un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības prasībām”
Sertificēto objektu skaits
228
279 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to, ka 2015. gadā
pieauga pieteikumu skaits dokumentu atzīšanai jaunai
traktortehnikai un atsevišķu traktoru apstiprinājumiem.
Testēto objektu skaits
68
60 Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar to, ka 2015.gadā
pakalpojumu pieprasījums (pieteikumi) bija mazāks nekā
plānots pēc mašīniekārtu testēšanas atbilstoši mašīnu
drošības prasībām.
Budžeta apakšprogramma 21.09.00 Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai „Lauku
attīstības fonds”
Darbības rezultāts „Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija”
Lauksaimniecības produktu ražojošo
120
0 Rezultatīvā rādītāja neizpilde 100% apmērā izveidojās saistībā
saimniecību skaits, kurām izmaksāta
ar to, ka apakšprogrammas ietvaros izmaksas 2015.gadā
kredītprocentu likmes pieauguma
netika veiktas
kompensācija, gab.
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
1,6
1,6
Apstiprināto pieteikumu skaits
169 800
172 063 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo LAD administrēšanas
sistēma nodrošina savlaicīgu un efektīvu pieteikumu
administrēšanu, īpaši attiecībā uz elektroniskā formā
iesniegtiem pieteikumiem, kuru skaits 2015.gadā palielinājās
par 25%.
Darbības rezultāts „Nodrošināt tirgus atbalsta un patēriņa veicināšanas pasākumus”
Apstiprināto pieteikumu skaits
2 000
2 568 Rezultatīvā rādītāja pārpilde, jo atbalsta pretendenti ļoti aktīvi
iesaistījās programmā "Skolas auglis", kā arī intervences
pasākumos.
Programmas „Skolas piens” ietvaros
75
71 Neskatoties uz programmā “Skolas piens” iesaistīto vispārējās
vispārējās izglītības iestāžu (tai
izglītības iestāžu (t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu) skolu
skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu)
skaita ievērojamo palielinājumu, rādītājs pilnā apmērā nav
skaits, kas piedalās programmā, %
sasniegts.
no kopējā izglītības iestāžu skaita
Programmas „Skolas auglis ietvaros
95
96
vispārējās izglītības iestāžu (ar
mērķdotāciju 1-9.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”
Darbību skaits
43
21 Tā kā 2015.gadā darbības ELFLA 2007-2013 atbalsta
pasākuma “Tehniskā palīdzība” ietvaros tika īstenotas tikai līdz
gada vidum, jo tālāk tika uzsākta jaunā plānošanas perioda
2014.-2020.gadam Tehniskās palīdzības darbību ieviešana, un
ņemot vērā, ka šis bija pēdējais maksājumu gads plānošanas
periodā, ievērojot principu n+2, kā arī to, ka vairākas no
iepriekš īstenotajām darbībām jau bija pabeigtas 2014.gadā
(novērtējumi, aprēķini, kā arī atsevišķas vienreizējas darbības,
kas netiek īstenotas katru gadu), 2015.gadā samazinājies
īstenoto darbību apjoms.
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”
1. Apstiprināto pieteikumu skaits
70
1 435 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to, ka tika izsludinātas
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1.ass ietvaros

papildus kārtas pasākumos „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana”
2. Apstiprināto pieteikumu skaits
80
156 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo pasākumam „Vietējās
4.ass ietvaros
attīstības stratēģijas” 2014.gada nogalē tika izsludinātas
jaunas projektu pieteikumu pieņemšanas kārtas un
pretendentu aktivitāte bija ļoti liela. 2015.gadā vietējās rīcības
grupas varēja pieteikties uz papildus atbalstu, ja publiskā
finansējuma atlikums nav pietiekams pēdējā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā atbilstošo projektu
apstiprināšanai.
Budžeta apakšprogramma 65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Darbības rezultāts „Atbalstīti uzņēmumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros”
1. Apstiprināto projektu iesniegumu
3 000
1 620 Rādītājs nav sasniegts, jo relatīvi vēlu tika izsludinātas ELFLA
skaits
2014-2020 projektu iesniegšanas kārtas – lielākā daļa no 7 138
projektiem tika iesniegti gada beigās, un to izvērtēšana
attiecībā uz to atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem
tiks pabeigta 2016. gada 1. ceturksnī.
2. Apstiprināto platību maksājumu
47 000
49 917 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo LAD administrēšanas
iesniegumu skaits
sistēma nodrošina savlaicīgu un efektīvu pieteikumu
administrēšanu, īpaši attiecībā uz elektroniskā formā
iesniegtiem pieteikumiem. Daudzi klienti ir deklarējuši platības
tajās teritorijās, par kurām ir tiesīgi saņemt atbalstu jaunā
pasākuma "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi" ietvaros.
Budžeta apakšprogramma 66.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)”
Darbības rezultāts „Atbalsta pasākumi programmas ieviešanai”
Darbību skaits
27
16 Tā kā 2015.gadā darbības EZF 2007-2013 prioritārā virziena
“Tehniskā palīdzība” ietvaros tika īstenotas tikai līdz gada
vidum (izņemot 1 darbību, kas tika īstenota līdz decembrim), jo
tālāk tika uzsākta jaunā plānošanas perioda 2014.2020.gadam Tehniskās palīdzības darbību ieviešana, un
ņemot vērā, ka šis bija pēdējais maksājumu gads plānošanas
periodā, ievērojot principu n+2, kā arī to, ka vairākas no
iepriekš īstenotajām darbībām jau bija pabeigtas 2014.gadā
(novērtējumi, kā arī atsevišķas vienreizējas darbības, kas
netiek īstenotas katru gadu), 2015.gadā samazinājies īstenoto
darbību apjoms.
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
4
26 Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo daudzi uzņēmumi veica
uzņēmumu skaits
būtiskus grozījumus projektu īstenošanas termiņos – sākotnēji
plānotā 2014.gada vietā projektu īstenošana un apmaksa
veikta 2015.gadā.
Modernizēto akvakultūras uzņēmumu
21
6 Rezultatīvais rādītājs nav sasniegts, jo daudzi projekti tika
skaits
īstenoti un apmaksāti ātrāk nekā sākotnēji plānots – jau
2014.gadā, kad šis rādītājs tika ievērojami pārsniegts.
Budžeta apakšprogramma 66.08.00 “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu
un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”
Darbības rezultāts „Īstenota Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma „
1.Zinātnisko reisu skaits Baltijas jūrā
5
5
un Rīgas jūras līcī
2. Zivsaimniecības datu vākšanas
15
15
ietvaros sagatavotie ziņojumi par
zivju resursu bioloģiskajiem un zivsaimniecības ekonomiskajiem
rādītājiem, tai skaitā zvejas floti un
nozvejām
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, lapsu
1,55
1,28 Vakcīnu devu lapsu un jenotsuņu profilaktiskajai vakcinācijai
un jenotsuņu profilaktiskai
pret trakumsērgu skaita samazinājums skaidrojams ar
vakcinācijai pret trakumsērgu
izmaiņām valsts uzraudzības programmas “Trakumsērgas
uzraudzība un apkarošana” plānā. 2015.gadā savvaļas
dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu tika īstenota Krievijas
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un Baltkrievijas pierobežā 25 600 km2 platībā, atbilstoši
plānotajam un vidēji uz katru kvadrātkilometru tika izvietotas 25
vakcīnu devas.
Vakcīnas devu skaits, miljonos,
6,3
6,6
mājputnu profilaktiskai vakcinācijai
pret salmonelozi
Vakcīnas devu skaits miljonos
0,27
0 Rezultatīvā rādītāja neizpilde saistīta ar Meža cūku vakcināciju
mežacūku vakcinācijai pret klasisko
pret klasisko cūku mēri 2015.gadā tika īstenota ar vakcīnām,
cūku mēri
kas tika iepirktas un piegādātas 2014.gadā.
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai”
Laboratorisko izmeklējumu skaits
53 000
57 508 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistīta ar to, ka 2015.gadā tika
piešķirti papildus līdzekļi Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā,
līdz ar to varēja veikt papildus izmeklējumus.

Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Budžeta apakšprogramma 22.02.00 „Augstākā izglītība””
Darbības rezultāts „Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību sagatavoto
990
935
speciālistu (absolventu) skaits

Ar augstāko izglītību sagatavoto
speciālistu (absolvents) skaits, kuri
finansēti no dotācijas

640

617

Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās sakarā ar to, ka
plānotais absolventu skaits netika izpildīts, jo topošie
absolventi izstrādā līdz galam studiju noslēguma darbu,
pārtraucot studijas vai arī pēdējā semestra sākumā paņem
akadēmisko pārtraukumu.
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās sakarā ar to, ka ar
augstāko izglītību sagatavoto speciālistu skaits, kuri finansēti
no dotācijas, nav sasniegts, jo salīdzinājumā ar plānoto
studijas absolvēja mazāks skaits studējošo. Iemesls – pēdējā
semestrī studējošie paņem akadēmisko atvaļinājumu vai laicīgi
neizstrādā studiju noslēguma darbu.

Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas”
Kopējais studentu skaits
4 400
4 334 Rezultatīvā rādītāja neizpilde sakarā ar to, ka kopējais
studējošo skaits samazināšanās ar katru studiju gadu. Tas ir
skaidrojams ar demogrāfisko un ekonomisko situāciju valstī.
Taču 2015.gadā LLU praktiski ir izpildījusi plānoto studējošo
skaitu. Neizpilde saistīta ar jaunuzņemto studentu studiju
uzsākšanu.
Kopējais no dotācijas finansēto
2 719
2 455 Latvijas Lauksamniecības universitātes (LLU) un Zemkopības
studentu skaits
ministrijas noslēgtajā līgumā vienošanās protokolā Nr. 2 no
18.12.20145 tikai 2717 budžeta vietas. Šīs vietas netika
pilnībā izpildītas (-262 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
12
12
Veikto kultūraugu ražu
606
606
prognozēšanas apsekojuma skaits
Atbalstīto lauksaimniecības nozaru
7
0 Rezultatīvais rādītājs nav izpildīts, jo šim mērķim netika
interešu grupu skaits
piešķirts finansējums
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
7 000
7 000
Apsekoto lauku saimniecību
skaits
Lauku saimniecību skaits par kurām
1 000
1 000
sagatavota informācija Saimniecību
uzskaites datu tīklam

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Budžeta apakšprogramma 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts „. Ugunsdrošība mežos”
1. Nodzēsto meža ugunsgrēku
582
540 Meža ugunsgrēku skaits un nodzēsto, uzraudzīto mežu
platība, ha gada laikā
ugunsgrēku platība valstī 2015.gadā lielā mērā saistīta ar
klimatiskajiem apstākļiem, kā arī veiktajiem profilaktiskajiem
pasākumiem.
2. Nodzēsto ugunsgrēku skaits, gab.
706
704 Uzraudzīto mežu ugunsgrēku platību valstī 2015.gadā, lielā
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gada laikā

mērā saistīta ar klimatiskajiem apstākļiem, kā arī veiktajiem
profilaktiskajiem pasākumiem.
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts „Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības fonda
12
14 Racionāla līdzekļu sadale deva iespēju atbalstīt vairāk
finansēto projektu skaits
projektu kā plānots.
Attīstības/zinātnes projektu
8/4
11/3 Atbalstam [pieteikto projektu faktiskais raksturs (atbalstīti visi
proporcionāli skaitliskais sadalījums
pieteiktie zinātniskās izpētes projekti), kā arī atlikušo līdzekļu
no kopējā medību saimniecības
racionāla sadale deva iespēju atbalstīt lielāku skaitu citu
attīstības fonda finansēto projektu
projektu.
skaita
Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
9
8 par pieejamajiem līdzekļiem nebija iespējams atbalstīt LVMI
projektu skaits
“Silava” projektam “Nacionālais meža monitorings”
Attīstības/zinātnes projektu
5/4
5/3 par pieejamajiem līdzekļiem nebija iespējams atbalstīt LVMI
proporcionāli skaitliskais sadalījums
“Silava” projektam “Nacionālais meža monitorings”
no kopējā meža attīstības fonda
finansēto projektu skaita
Darbības rezultāts „Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu
125
125
platība ha
Parauglaukumu platība hektāros,
72,3
72,3
kuros veikti koksnes resursus
raksturojošie mērījumi
Budžeta apakšprogramma 25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts „Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
No valsts dotācijas finansēto
5,76
6,72 2015.gadā dabiskajās ūdenstilpēs tika izlaisti 2014.gadā
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru
neizaudzētie un neizlaistie zivju mazuļi un kāpuri, kā arī par 0,3
skaits miljonos
milj. vairāk tika izlaisti nēģu kāpuri.
Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
Novērtēto publisko ūdenstilpņu skaits
10/4
10/4
iekšējos ūdeņos/ Iekšējo ūdeņu
kopējais publisko ūdenstilpņu skaits
Darbības rezultāts „Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju
53
59 Zinātnisko atzinumu skaita pieaugums pamatojams ar
resursu novērtēšanas rezultātā
informācijas pieprasījumu pieaugumu no pašvaldību puses,
sagatavoto zinātnisko atzinumu
kas saistīts ar to, ka no 2015.gada 1.janvāra pašvaldības kļuva
skaits zvejas un makšķerēšanas
par tās administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu
regulēšanas nodrošināšanai
valdītājām.
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „Veikti hidrobioloģiskie un ihitoloģiskie pētījumi”
Zinātnisko pētījumu skaits, kuri
10
12 Valsts budžeta apakšprogrammai 25.02.00 „Zivju fonds”
saistīti ar zivju resursu izpēti,
2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, bija vairāk piešķirto
piesārņojuma un dažādas
līdzekļu, kas ļāva piešķirt nepieciešamo finansējumu lielākam
saimnieciskās darbības ietekmi uz
pētījumu skaitam, nekā sākotnēji tika plānots
zivju resursiem
Darbības rezultāts „Papildināti zivju krājumi”
Ar ZF atbalstu publiskajās
4
4,9 Faktiski Zivju fonda projektu ietvaros tika izlaisti tikai 2,1 milj.
ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuru,
zivju kāpuru un 0,7 milj. zivju mazuļu, taču Zivju resursu
mazuļu un smoltu skaits miljonos
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 3,6
milj. zivju kāpuri un 0,4 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
skaits
Uzturēto polderu aizsargdambju
55
68,2 Lai varētu ar ES finansējuma līdzdalību īstenot Ošas poldera
garums, km
un Meirānu kanāla aizsargdambju atjaunošanu, papildus
plānotajam nepieciešams veikt apauguma novākšanu no
aizsargdambjiem.
Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
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Sakārtota informācija par meliorētām
zemju platībām milj.ha/īpatsvars %
pret visu nepieciešamo
Hidrometrisko posteņu skaits

1,69/80

1,69/80

28

24

Finansējums tika novirzīts, lai veiktu priekšdarbus ar ES
līdzdalību finansēto Ošas poldera un Meirānu kanāla
aizsargdambju atjaunošanai.
Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums tūkst.
0,8
0,8
km
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas
11 850
13 403 Rezultatīvā rādītāja pārpilde saistībā ar papildus veiktajām
jomā
pārbaudēm bakteriālās iedegas noteikšanai un kartupeļu
gaišās gredzenpuves atklāšanai, kā arī papildus pārbaudes
tika veiktas tiem augiem un augu produktiem, kurus plānoja
eksportēt uz citām valstīm.
Pārbaužu rezultātā pieņemto
0,4
0,26 Rezultatīvais rādītājs samazinājies saistībā ar saimniecību
lēmumu par fitosanitāro pasākumu
īpatsvaru, kurās tiek atklātas bakteriālās iedegas.
piemērošanu īpatsvars % no
pārbaužu skaita
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu,
21 555
23 516 Rezultatīvā rādītāja pārbaude saistīta ar izsniegto reģistrācijas
pārbaužu, izmēģinājumu un
apliecību un atļauju par mēslošanas līdzekļu ievešanu un
izvērtējumu skaits augu aizsardzības,
tirdzniecību skaita palielināšanos.
mēslošanas, augšņu izpētes un sēklu
aprites jomā
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu,
97
97
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 skaits
33 300
28 714 Rezultatīvā rādītāja neizpilde saistīta ar izsniegto fitosanitāro
augu un augu produktu eksportam un
sertifikātu skaitu no eksportētāju pieprasījuma augu un augu
reeksportam
produktu kravām, kā arī fitosanitāro pārbaužu rezultātiem.
Saņemtās notifikācijas par augu
1
0,39 Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo panākts notifikāciju
valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek
skaita samazinājums, uzlabojot kontroļu kvalitāti pirms
eksportēta no Latvijas, neatbilstību
fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas.
fitosanitārajām normām, %, no
izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
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
320
301 Rezultatīvā rādītāja neizpilde, jo sanāksmju skaits atkarīgs no
sanāksmju skaits
Eiropas Komisijas, Parlamenta un Padomes sanāksmju
kalendāra, kā arī neprognozējamiem problēmjautājumiem
Latvijas prezidentūras laikā, ko nācās risināt.
Dalība Starptautisko organizāciju
45
48 Ņemot vērā, ka ES darba grupu organizācija un starptautisko
rīkotajos pasākumos
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.
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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
2015.g. pabeigtie
pētījumi

Pētījumi, kuri 2015.g. ir īstenošanas procesā

Turpmākajos gados plānotie pētījumi

Industriālo kaņepju (CANNABIS
SATIVA L.) audzēšanas un
novākšanas tehnoloģiju izstrāde
produkcijas ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību.
Piena un gaļas konkurētspējīgas
un
efektīvas
ražošanas
veicināšana (2013.-2015.).
Dažādu šķirņu aitu un to
krustojumu
piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei (2013. – 2015.).

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

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

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

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

Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju
un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un
to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.

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

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

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju
izstrāde līdz 2050. gadam.

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.
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu
ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.
Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām
Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu
saimnieciskās īpašības.
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu
un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem.
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība
īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs
lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros.
Lauksaimniecības rādītāju prognoze 2015.,2020. un
2030.gadam.
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda
(CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana.

Cūku liemeņu klasificēšanas
metožu un liesās gaļas satura
aprēķina formulu aktualizācija,
jaunas klasificēšanas metodes
un jaunas formulas izstrāde
Latvijā audzētu cūku populācijai

Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu
riska) mazināšanā.
Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu
liemeņu un jēra gaļas ieguvei
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu
un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.

Tehnoloģijas izstrāde svaigas
gaļas derīguma termiņa
palielināšana

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

Selekcionējamo pazīmju
fenotipisko un ģenētisko
parametru vērtēšana Landrases
un Jorkšīras šķirnes cūku
populācijās

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

Industriālo kaņepju (CANNABIS
SATIVA L.) audzēšanas un
novākšanas tehnoloģiju izstrāde
produkcijas ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību
Lauksaimniecības rādītāju
prognoze 2015., 2020. un
2030.gadam
Rokasgrāmata lauksaimniekiem
amonjaka emisiju aprēķināšanai

Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība
īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs
lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem

Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši
jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības
noteču monitoringa programmā.
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu
ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un
ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos
Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un
pilnveidošana.
Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot
datorizēto atbalsta sistēmu– relatīvo infekcijas mērījumu programmu
(RIMpro), un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai
integrētajāaugļkopībā.
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko
risinājumu izstrādāšana.
Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska)
mazināšanā.
Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu
izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums.
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana.
Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju
izstrāde līdz 2050.gadam
Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla
iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un
risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas
agroekonomiskajiem apstākļiem.
Labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekme uz
policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) līmeņa samazināšanu
tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos.
Zālāju zelmeņu veidošana, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju
pilnveidošana un daudzfunkcionāla izmantošana
Amonjaka emisiju samazināšanas pasākumu izstrāde Nacionālās
gaisa piesārņojuma kontroles programmas ietvaros.
Ganību airenes pirms - selekcijas materiāla izvērtēšana.

Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA)
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā,
uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un
aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE CROPS (ASC))
Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās
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saimniecības līmenī un šo
emisiju samazināšanas
pasākumi

daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos
(ECOORCHARD)

Piena un gaļas konkurētspējīgas
un efektīvas ražošanas
veicināšana
Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās
teritorijās un lauksaimniecības
zemēs lauksaimniecības noteču
monitoringa programmas
ietvaros

Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu postošo nezāļu
ierobežošanas agrotehniskajiem pasākumiem Latvijas
apstākļos
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju
un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un
to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude
dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde un pilnveidošana
Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana,
izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro un tās
pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā
augļkopībā
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda
(CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un
atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana
Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu
riska) mazināšanā

Cūku liemeņu klasificēšanas
metožu un liesās gaļas satura
aprēķina formulu aktualizācija,
jaunas klasificēšanas metodes
un jaunas formulas izstrāde
Latvijā audzētu cūku populācijai.

Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīniju,
ievērojot integrētās augu aizsardzības principus izstrāde
Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA)
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā,
uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un
aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE CROPS (ASC))
Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās
daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos
(ECOORCHARD)

Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla
iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un
risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas
agroekonomiskajiem apstākļiem.
Labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekme uz
policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) līmeņa samazināšanu
tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos.

Medību trofeju vērtēšana un
izstāžu organizēšana

Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana

Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa
izmaiņas medību ietekmē

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē

Ligzdojošo un nomedīto
ūdensputnu izpēte

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Detalizētāka informācija par pētījumiem
Pētījuma nosaukums

Pētījuma mērķi un rezultāti

Cūku
liemeņu
klasificēšanas metožu
un liesās gaļas satura
aprēķina
formulu
aktualizācija,
jaunas
klasificēšanas metodes
un jaunas formulas
izstrāde Latvijā audzētu
cūku populācijai.

Mērķis:1. Izstrādāt divas jaunas formulas cūku liemeņu
klasificēšanas metodēm liesās gaļas procentuālā satura noteikšanai,
kā arī aktualizēt formulas trim esošajām cūku liemeņu klasificēšanas
metodēm. 2. Sagatavot Protokolu (I un II daļu) par cūku liemeņu
klasificēšanas metožu un formulu autorizēšanu Latvijā un iesniegt to
apstiprināšanai Eiropas Komisijā, rezultātā saņemot Komisijas
Lēmumu, ar kuru atļauj piemērot attiecīgās klasifikācijas metodes.
Rezultāts: jaunā metode un jaunās formulas ir apstiprinātas ar
Komisijas 18.11.2015. Īstenošanas Lēmumu (ES) Nr.2015/2100, ar
ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ
Lēmumu 2005/307/EK. Lēmuma nosacījumi, ir pārņemti ar MK
15.12.2015. noteikumiem Nr.721 „Grozījumi MK 2015.gada 16.jūnija
noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi””.

Augu daudzveidība un
nezāles (PRODIVA)

1. Noteikt nezāļu dinamiku ilggadīgos bioloģiskās saimniekošanas
sistēmas stacionāros, eksperimentālos un ražojošos laukos.
2. Izpētīt miežu un auzu šķirņu konkurētspējas ar nezālēm
lauka apstākļos dažādos agroekoloģiskajos apstākļos.
3. Ekofizioloģiskie pētījumi
1)Komunicēt ar SOILVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt
projekta sanāksmes (visu projekta laiku), lai varētu sekmīgi ieviest
projektu un pēc iespējas labāk sagatavoties projekta sanāksmei
Latvijā, kas plānota 2017.gadā.
2)Veidot literatūras apkopojumu par sedzējaugu ietekmi uz augsni,
biotisko un abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem, SEG emisijas
samazināšanu un ilgtspējīgu lauksaimniecību (visu projekta laiku);
3) Veikt izmēģinājuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši projekta

Augkopības sistēmas
ieviešana
dārzeņu
audzēšanā, uzlabojot
augsnes
bioloģisko
resursu izmantošanu
un
aizsardzību,
izmantojot sedzējaugus
(AGRO-ECOLOGICAL

Finansējuma avots,
summa
Valsts
atbalsts
lauksaimniecībai
saskaņā
ar
MK
2013.gada
17.decembra
noteikumiem Nr.1524
„Noteikumi par valsts
atbalstu
lauksaimniecībai”(49.pi
elikums).
Daudzgadīga projekta
kopējā summa
EUR 125 830 €.

Pētījuma
veicēji
Pārtikas
drošības,
dzīvnieku
veselības un
vides
zinātniskais
institūts „BIOR”

Valsts atbalsts,
EUR 18 500

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

Valsts atbalsts,
EUR 17 000

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

Pieejamība*
Projekts ir ievietots
Pārtikas
drošības,
dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais
institūts „BIOR” mājas
lapas
sadaļā
„Sadarbības projekti”
– Valsts atbalsts.
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SERVICE
(ASC))

CROPS

Inovatīvs dizains un
pasākumi funkcionālās
bioloģiskās
daudzveidības
paaugstināšanai
bioloģiskajos
augļu
dārzos
(ECOORCHARD)

“Labas
ražošanas
prakses
principu
ievērošanas ietekme uz
policiklisko aromātisko
ogļūdeņražu
(PAO)
līmeņa samazināšanu
tradicionāli
kūpinātā
gaļā
un
gaļas
produktos”
Rokasgrāmata
lauksaimniekiem
amonjaka emisiju
aprēķināšanai
saimniecības līmenī un
šo emisiju
samazināšanas
pasākumi

Piena un gaļas
konkurētspējīgas un
efektīvas ražošanas
veicināšana

Latvijā audzējamu
kultūraugu audzēšanas
vadlīniju, ievērojot

metodikai, kas izstrādāta sadarbībā ar ārzemju partneriem (visu
projekta laiku):
•
veikt dārzeņu stādu audzēšanu (galviņkāposti, lauka tomāti)
siltumnīcās 2016. gada pavasarī;
•
ierīkot dārzeņu stādījumus (galviņkāposti, sīpoli un lauka
tomāti) 2016.gada pavasara periodā platībās, kuras jau iepriekš
sagatavotas 2015.gada rudenī ar ziemāju variantiem (zaļmēslojums
un ASC) un kontroles variantiem (ar kūtsmēsliem un bez
mēslojuma);
•
veikt kopšanas darbus, augsnes analīzes (N,P,K, org,vielas
un pH izmaiņas augsnē pie konkrētās tehnoloģijas pirms un pēc
sedzējauga), ražas (produkcijas iznākums, auga virszemes un
sakņu daļas masa) un nezāļainības uzskaiti (nezāles uz platības
vienību pirms sedzējauga aizlaušanas un kultūrauga ražas laikā)
izmēģinājumā atbilstoši metodikai;
•
ierīkot lauka izmēģinājumus, iesējot ziemājus 2016./17.gada
ziemošanas periodam (līdz septembrim) - iesēt ziemas rudzus un
rapsi mulčas variantam un zaļmēslojuma variantam; sagatavot lauku
kūtsmēslu variantam (iestrādāt kūtsmēslus) un kontroles variantam;
•
veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas.
4)pabeigt veltņa – aizlauzēja izgatavošanu (līdz maijam).
1. Turpināt noskaidrot bioloģisko ābeļu audzētāju viedokli par
funkcionālo agrobioloģisko daudzveidību (FAD) un tās
paaugstināšanas pasākumiem, kurus augļkopji izmanto savās
saimniecībās.
2. Lauka apstākļos pārbaudīt un salīdzināt dažas potenciālās FAD
paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas metodes.
3. Iesaistīt bioloģisko ābeļu audzētājus FAD paaugstināšanas
pasākumu novērtēšanas metožu praktiskā salīdzināšanā lauka
apstākļos, un analizēt augļkopju iegūtos rezultātus.
4. Piedalīties Eiropas informācijas tīkla izveidē par funkcionālās
bioloģiskās daudzveidības pārvaldīšanu bioloģiskajos augļu dārzos,
sniedzot tam nepieciešamo informāciju.
Noskaidrot vai ir iespējams samazināt PAO daudzumus tradicionāli
kūpinātā gaļā un zivīs, ievērojot labas ražošanas prakses proncipus

Valsts atbalsts,
EUR 6 500

Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs

Valsts atbalsts
EUR 260 600

Gaļas ražotāju
un pārstrādātāju
asociācija
sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāti

Nodrošināt LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās" kvalitatīvas ieviešanas palīginstrumentu – tiešsaistes
režīmā darbināmu amonjaka emisiju aprēķina kalkulatoru un tā
aprakstu „Rokasgrāmata lauksaimniekiem amonjaka emisiju
aprēķināšanai saimniecības līmenī un šo emisiju samazināšanas
pasākumi”, nodrošinot efektīvu vides prasību ievērošanu, kas
īstenojami ar tādu pasākumu palīdzību kā:
precīzā laukkopība;
precīzā lopkopība;
kūtsmēslu krātuvju būvniecība un pārbūve.

LAP 2007-2013,
Atbalsta pasākums
“Tehniskā palīdzība”
EUR 3 629

Atbildīgais ZM
LAAD;
Izpildītājs LLU

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.

LAP 2007-2013,
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”
(2015.g.I pusgads)

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Darba uzdevuma mērķis ir:
1. izstrādāt 19 vadlīnijas kultūraugu audzēšanai, kurās ir ietverti
integrētās augu aizsardzības principi;

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”

Atbildīgais
LAAD;
Izpildītājs VAAD

http://www.vaad.gov.lv
/UserFiles/file/2015_g
ada_atskaite.pdf

http://www.vbf.llu.lv/a
monjaka-kalkulators
http://www.lad.gov.lv/l
v/atbalstaveidi/projekti-uninvesticijas/atbalstapasakumi/4-1atbalstsieguldijumiem-laukusaimniecibas-183

2015.gada izlietojums
EUR 134 189
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integrētās augu
aizsardzības principus
izstrāde

2. Metodiskā materiāla zemniekiem izstrāde kaitīgo organismu
attīstības stadiju noteikšanai;
3. Valsts augu aizsardzības dienesta kaitīgo organismu brīdinājumu
sistēmas pilnveidošana:
kaitīgo organismu monitoringa veikšana;
dienesta mājas lapā esošās brīdinājuma sistēmas pilnveidošana.

(2015.g.I pusgads)
2015.gada izlietojums
EUR 92 194;
LAP 2014.-2020.
pasākums „Tehniskā
palīdzība” (2015.g.II
pusgads)
2015.gada izlietojums
EUR 73 253

Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši
jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču monitoringa
programmas ietvaros

Mērķis - novērtēt LAP Agrovides pasākumu, kā arī
lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz ūdens
objektiem, pamatojoties uz ūdens kvalitātes rādītājiem, kas iegūti
veicot sistemātiskus mērījumus par lauksaimnieciskās darbības
radītā izkliedētā un punktveida piesārņojuma raksturu un apjomu.

Minerālmēslu
maksimālo normu
noteikšana
kultūraugiem

Apkopot vairākgadīgos lauka izmēģinājumu rezultātus, kas veikti
pēc vienotas metodikas dažādās Latvijas vietās – Valsts Priekuļu
LSI, Valsts Stendes GSI, LLU MPS Vecaucē, LLU MPS Pēterlaukos
(atšķirīgos augšņu un agroklimatiskos apstākļos), lai noteiktu
minerālmēslojuma, galvenokārt slāpekļa, izmantošanas rādītājus pie
dažādām slāpekļa mēslojuma normām.
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

Graudaugu un rapša
šķirņu izturības
izvērtējums pret
slimībām Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, novērtējot
šķirņu saimnieciskās
īpašības
Cūku liemeņu
klasificēšanas metožu
un liesās gaļas satura
aprēķina formulu
aktualizācija, jaunas
klasificēšanas metodes
un jaunas formulas
izstrāde Latvijā audzētu
cūku populācijai
Tehnoloģijas izstrāde
svaigas gaļas
derīguma termiņa
palielināšana

Selekcionējamo
pazīmju fenotipisko un
ģenētisko parametru
vērtēšana Landrases
un Jorkšīras šķirnes
cūku populācijās
Industriālo kaņepju
(CANNABIS SATIVA
L.) audzēšanas un
novākšanas tehnoloģiju
izstrāde produkcijas
ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību
Pākšaugi – alternatīva
sojas izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības ražošanā:
audzēšanas
agrotehniskais un
ekonomiskais
pamatojums Latvijas
apstākļos
Dažādu šķirņu aitu un
to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu

LAP 2007-2013.
Atbalsta pasākums
„Tehniskā palīdzība”
(2015.g.I pusgads)

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU;

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

Valsts budžeta
apakšprogramma
21.01.00 (2015.gada II
pusgads)
2015.gadā izlietojums
EUR 23 300
Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 42 500

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 8 964

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs
Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs

ZM LD

Aktualizēt un izstrādāt Latvijā audzētu cūku liemeņu klasifikācijas
metodi un liesās gaļas satura aprēķina formulu

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 12 000

Atbildīgais ZM
VPD;
Izpildītājs BIOR

ZM VPD

Pēc izstrādātās tehnoloģijas iegūtas, vakuumā fasētas briežu gaļas
derīguma termiņa mikrobioloģiskā kontrole:
• Savvaļas medībās nošautu un eviscerētu briežu gaļai. (12.2014.)
• Iežogotā platībā audzētu, nošautu un eviscerētu briežu gaļai. (03.
2015.)
• Iežogotā platībā audzētu un kautuvē kautu briežu gaļai. (06. 2015.)
• Tehnoloģiskā procesa apraksta izstrāde un tehnoloģiskajā procesā
iegūtas gaļas derīguma termiņa noteikšana. (12. 2015.)
Vērtēt selekcionējamo pazīmju mainību un noteikt iedzimstamību un
ģenētisko korelāciju korelāciju Landrases un Jorkšīras šķirnes cūku
populācijās

Valsts budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 20 000

Atbildīgais ZM
VPD;
Izpildītājs BIOR

ZM VPD

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 9 960

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju ražošanas ķēdi, izpētot
audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju produktivitāti,
kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem, produkcijas
iznākumu, tas piemērotību produktu ražošanai ar augstu pievienoto
vērtību un izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju audzēšanas
un novākšanas tehnoloģiju izvēlei Latvijas agroklimatiskajos
apstākļos.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 64 029

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Vietējo proteīnbagāto barības izejvielu īpatsvara palielināšana
lopbarības ražošanā un lopbarības ražošanas izmaksu
samazināšana, veicinot vietējiem apstākļiem piemērotu pākšaugu
sugu un šķirņu audzēšanu Latvijas saimniecībās

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 50 711

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs Valsts
Stendes
graudaugu
selekcijas
institūts

ZM LD

Noskaidrot, kuras no Latvijā audzētajām aitu šķirnēm un to
krustojumi ir piemēroti kvalitatīvu liemeņu un gaļas ieguvei

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

2015.gada izlietojums
EUR 23 302
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liemeņu un jēra gaļas
ieguvei
Minimālās augsnes
apstrādes ietekme uz
augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas
sējumos
Augu daudzveidība un
nezāles (PRODIVA)

Noteikt bezmaiņas (minimālas augu rotācijas) sējumos 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

2015.gadā izlietojums
EUR 42 686
Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 35 572

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību ar zināšanām un instrumentiem
(metodēm), lai, saglabājot augu daudzveidību, uzlabotu nezāļu
ierobežošanas paņēmienus. Zinātniski pārbaudīt Ziemeļeiropā jau
praktiķu lietotās netiešās nezāļu ierobežošanas metodes saistībā ar
pēdējos gados iegūtajām jaunajām fundamentālajām zināšanām
augu-augsnes mijiedarbības jomā un izstrādāt jaunas zinātniski
pamatotas nezāļu netiešās ierobežošanas metodes, kuras pēc
projekta beigām jau varētu izmantot ražošanā, tādējādi radot
iespējas būtiski samazināt vides piesārņojumu ar pesticīdiem un
siltumnīcgāzēm.
Izvērtēt audzēšanas metodes ietekmi uz dārzeņu kvalitāti un ražu,
Latvijas klimatiskajos apstākļos, mazināt SEG emisiju, nodrošinot
ilglaicīgu augsnes segumu ar sedzējaugiem un līdz ar to sekmējot
CO2 patēriņa piesaisti, samazinot augsnes noplicināšanu,
energoresursu patēriņu augsnes apstrādei, patogēno organismu
izplatību un minerālmēslu lietojuma samazinājumu (samazinot SEG
emisiju slāpekļa izmantošanā augkopībā).

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 18 500

Atbildīgais ZM
VPD;
Izpildītājs Valsts
Priekuļu
laukaugu
selekcijas
institūts

ZM VPD

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 17 000

Atbildīgais ZM
VPD;
Izpildītājs Valsts
Stendes
graudaugu
selekcijas
institūts

ZM VPD

Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai
pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai
palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko
daudzveidību.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 7 000

Atbildīgais ZM
VPD;
Izpildītājs
Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs

ZM VPD

Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši
jūtīgajās teritorijās un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču monitoringa
pragrammas ietvaros.

Izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmi uz monitoringa
mērījumiem, iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības nozares
ietekmi virszemes ūdeņu piesārņošanā. Monitoringa izpilde ar
mērbūvēm un iekārtām aprīkotās trijās monitoringa stacijās
izmēģinājumu lauciņu, lauka, mazā sateces baseina līmeņos,
papildus ņemot ūdens paraugus četros posteņos. Monitoringa
izpildes biežums – ne retāk kā reizi mēnesī.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 23 300

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Ieteikumu izstrāde
vējauzas un citu
postošo nezāļu
ierobežošanas
agrotehniskajiem
pasākumiem Latvijas
apstākļos
Integrētai un bioloģiskai
audzēšanai piemērotu
ābeļu, plūmju un ķiršu
šķirņu un potcelmu
pārbaude dažādos
reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde.
Integrētai audzēšanai
perspektīvo ogulāju
šķirņu pārbaude
dažādos Latvijas
reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde un
pilnveidošana

Iegūt datus nezāļu monitoringā pēc iepriekšējā projektā izmantotās
shēmas un metodikas par nezāļu botānisko sastāvu un izplatību
laukaugu sējumos un stādījumos.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 99 962

ZM LD

Izvērtēt jauno augļkoku šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu
iekārtotajos izmēģinājumos deviņās zemnieku saimniecībās visos
Latvijas reģionos.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 51 000

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs
Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs
Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs
Dārzkopības
institūts

Izvērtēt perspektīvo aveņu un krūmogulāju šķirņu piemērotību
integrētajai audzēšanai, kā arī piecu zemnieku saimniecībās
dažādos Latvijas reģionos.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 47 000

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs
Dārzkopības
institūts

ZM LD

Ābeļu un bumbieru
kraupja un ābolu tinēja
ierobežošana,
izmantojot datorizēto
atbalsta sistēmu
RIMpro un tās pilnveide
augļu koku vēža
ierobežošanai
integrētajā augļkopībā

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, kurās uzstādītas meteoroloģiskās
stacijas.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 20 000

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs
Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs

ZM LD

Aramzemes un
ilggadīgo zālāju

Saskaņā ar MK 2012. gada 27. marta noteikumiem Nr. 217
"Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas

Valsts
budžeta
apakšprogramma

Atbildīgais
LD;

ZM LD

Augkopības sistēmas
ieviešana dārzeņu
audzēšanā, uzlabojot
augsnes bioloģisko
resursu izmantošanu
un aizsardzību,
izmantojot sedzējaugus
(AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE CROPS
(ASC))
Inovatīvs dizains un
pasākumi funkcionālās
bioloģiskās
daudzveidības
paaugstināšanai
bioloģiskajos augļu
dārzos
(ECOORCHARD)

ZM

ZM LD
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apsaimniekošanas
radīto siltumnīcefekta
gāzu (SEG) emisiju un
oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes uzskaites
sistēmas pilnveidošana
un atbilstošu metodisko
risinājumu izstrādāšana

nacionālo sistēmu" Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
katru gadu sagatavo informāciju par siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti

21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 23 176

Izpildītājs
Latvijas Valsts
mežzinātnes
institūts “Silava”

Meliorācijas ietekmes
novērtēšana klimata
pārmaiņu (plūdu riska)
mazināšanā

Videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu identifikācija un
piemērotības izvērtējums Latvijas ģeoklimatiskajiem apstākļiem

Atbildīgais ZM
LD;
Izpildītājs LLU

ZM LD

Medību
trofeju
vērtēšana un izstāžu
organizēšana

Iegūti dati par medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli un selektīvu
medību efektivitāti. Sagatavoti priekšlikumi populāciju
apsaimniekošanas uzlabošanai.

Valsts
budžeta
apakšprogramma
21.01.00
2015.gadā izlietojums
EUR 25 000
Medību saimniecības
attīstības fonds,
EUR 10790

Biedrība
„Latvijas
Mednieku
savienība”

Lielo plēsēju populāciju
stāvokļa
izmaiņas
medību ietekmē

Iegūti dati par lielo plēsēju (vilku un lūšu) populācijas stāvokļa
izmaiņām medību ietekmē, uz kuru pamata vilku un lūšu medības
Latvijā ir iespējamas – attiecīgi samazinot plēsēju nodarītos
postījumus lopkopībai.

Medību saimniecības
attīstības fonds,
EUR 25651

Latvijas Valsts
mežzinātnes
institūts „Silava”

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

Turpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā laukā, lai
bezmaiņas un minimālas augu rotācijas sējumos skaidrotu
bezapvēršanas augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes īpašību un
ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un
izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo
audzēšanas tehnoloģiju periodā no aprīļa līdz oktobrim:
1) izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas
periodā no aprīļa līdz augustam;
2)nosakot nozīmīgākos augsnes fizikālos un agroķīmiskos rādītājus
periodā no maija līdz septembrim;
3)nosakot nezāļu spektra pārmaiņas ilgtermiņā;
4) nosakot labību lapu slimību izplatību un to ietekmi uz drošu un
nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi periodā no
maija līdz septembrim;
5)nosakot iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti periodāno augusta
līdz septembrim;
6) izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī
sniedzot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām
integrētajā laukaugu audzēšanā periodā no septembra līdz
novembrim.
1. Veikt lauka izmēģinājumus ar astoņiem slāpekļa mēslojuma
variantiem ziemas kviešu un ziemas rapša tradicionālās un
minimālās augsnes apstrādes variantos pēc dažādiem
priekšaugiem. Kopā 32 varianti četros atkārtojumos.
2.Noteikt augsnes agroķīmiskos rādītājus, slāpekļa dinamiku augsnē
veģetācijas periodā trijos dažādos dziļumos.
3.Noteikt katra varianta graudu un sēklu ražu, ražas struktūru,
kvalitatīvos rādītājus, pamatprodukcijas un blakusprodukcijas
ķīmisko sastāvu un aprēķināt barības vielu iznesi un bilanci.
4.Veikt variantu agroekonomisko izvērtējumu.
1. Izvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) šķirņu
izturību pret lapu un vārpu slimībām.
2. Izvērtēt vasaras kviešu un miežu šķirņu izturību pret lapu un
vārpu slimībām.
3. Izvērtēt ziemas rapša šķirņu izturību pret lapu tumšplankumainību
un stublāju vēzi.
4. Izvērtēt vasaras rapša šķirņu izturību pret pāksteņu
tumšplankumainību un stublāju slimībām.
5. Citu slimību uzskaite labību un rapša šķirnēm, ja tās tiek
konstatētas.
1. Veikt lauka izmēģinājumu –pākšaugu šķirņu novērtēšanu
integrētā un bioloģiskā saimniekošanas sistēmā pēc to sēklu un
proteīna ražas, slimību izturības un saimnieciski nozīmīgiem
rādītājiem.
2. Izvērtēt agrotehnisko pasākumu – mēslojuma pesticīdu lietošanas
– nozīmi kvalitatīvas pākšaugu (zirņu, vīķu, lauka pupu, lupīnas)
ražas ieguvē.
3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīnražai no
Latvijā audzētajiem pākšaugiem salīdzinājumā ar importēto vai
Latvijā audzēto soju.
4. Analizēt un izvērtēt nozīmīgāko proteīnaugu barības vērtību un
iekļaušanas
iespējas
pilnvērtīgās
barības
maisījumos
atgremotājdzīvnieku un cūku barības devās.
5. Barības devu optimizēšana dažādām dzīvnieku grupām
(slaucamām govīm, nobarojamiem jaunlopiem, nobarojamām
cūkām, kazām, aitām) praktiskās saimniekošanas apstākļos.
6. Izvērtēt dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu
(piena, gaļas) kvalitātes rādītājiem.
7. Sagatavot ieteikumus un informēt lauksaimniekus par
agrotehniski un ekonomiski pamatotām pākšaugu audzēšanas un
izmantošanas iespējām Latvijas saimniecībās.

Valsts atbalsts,
EUR 35 572

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte

Zemkopības
ministrijas interneta
vietne,
biedrība
„Latvijas
Mednieku
savienība”
Zemkopības
ministrijas interneta
vietne, Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts
„Silava”
http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 42 500

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 8964

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 50 711

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Minerālmēslu
maksimālo
noteikšana
kultūraugiem

normu

Graudaugu un rapša
šķirņu
izturības
izvērtējums
pret
slimībām
Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, novērtējot
šķirņu saimnieciskās
īpašības
Pākšaugi – alternatīva
sojas
izmantošanai
proteīnbagātas
spēkbarības
ražošanā:audzēšanas
agrotehniskais
un
ekonomiskais
pamatojums Latvijas
apstākļos
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Lauksaimniecības
attīstības
prognozēšana
un
politikas
scenāriju
izstrāde līdz 2050.
Gadam
Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība
īpaši
jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču
monitoringa
programmā

Ieteikumu
izstrāde
vējauzas
un
citu
izplatītāko nezāļu sugu
ierobežošanas
pasākumiem Latvijas
apstākļos.

Integrētai un bioloģiskai
audzēšanai piemērotu
ābeļu,
plūmju un ķiršu šķirņu
un potcelmu pārbaude
dažādos reģionos un to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde

Izstrādāt Latvijas lauksaimniecības nozares sektoranalīzes modeli,
prognozēt
lauksaimniecības
ilgtermiņa
attīstību,
sniegt
nepieciešamo ekspertīzi.
1. Izstrādāt Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeli nozares
attīstības rādītāju prognozēšanai, integrējot to ar siltumnīcefekta
gāzu emisiju prognozēšanas dinamisko modeli.
2. Sagatavot lauksaimniecības ilgtermiņa attīstības prognozes līdz
2050. gadam.
1. Izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmi uz monitoringa
mērījumiem, iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības kā
nozares ietekmi virszemesūdeņu piesārņošanā. Monitoringa izpilde
ar mērbūvēm un iekārtām aprīkotās trijās monitoringa stacijās
izmēģinājumu lauciņu, lauka, mazā sateces baseina līmeņos,
papildus ņemot ūdens paraugus četros posteņos. Monitoringa
izpildes biežums – ne retāk kā reizi mēnesī.
2.Noteikt lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz pazemes
ūdeņiem, īpaši uz seklo pazemes ūdeņu – gruntsūdeņu –sastāvu 11
urbumos trijās monitoringa stacijās un 10 papildu urbumos īpaši
izveidotos trijos pazemes ūdeņu izpētes objektos. Monitoringa
izpildes biežums – ne retāk kā reizi ceturksnī.
3.Uzkrāt un apkopot ūdens kvalitātes datus piesārņojuma
modelēšanai Bērzes upes baseinam un tās 15 daļbaseinos īpaši
jutīgo teritoriju platībā. Veikt piesārņojuma modelēšanu ar
starptautiskā praksē lietoto SWAT modeli.
4. Uzkrāt un apkopot datus par izkliedētā (difūzā) piesārņojuma
emisijas koeficientiem (noplūdēm) dažādiem zemes lietošanas
veidiem un augu sekām. Noteikt atsevišķu hidroloģisku procesu
(pavasara palu, epizodisku plūdu, augsnes ūdens erozijas, ziemas
perioda noplūžu) ietekmi uz kopējo gada N un P noplūdes raksturu
un lielumu. Pētīt piesārņotāju –augu barības elementu (N un P
savienojumu) – transformācijas procesus hidrogrāfiskā sistēmā, lai
varētu novērtēt aiztures procesus, kuri nepieciešami piesārņojuma
slodzes aprēķiniem.
5.Trijās fermās veikt novērojumus par augu barības elementu
noplūdēm (N un P savienojumi) no punktveida piesārņojuma
avotiem lauksaimniecībā (kūtsmēslu krātuvēs lielajās lopkopības
fermās).
6.Uzturēt un pilnveidot monitoringa staciju būves un tehnisko
aprīkojumu atbilstoši starptautiskajai praksei (Nitrātu direktīvas
monitoringa vadlīnijām) un HELCOM rekomendācijām.
7. Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma nodrošināt informācijas
sagatavošanu par lauksaimniecības ietekmi uz iekšējo ūdeņu
kvalitāti atbilstoši Nitrātu direktīvas izpildes prasībām.
1.Iegūt datus nezāļu monitoringā pēc iepriekšējā projektā izmantotās
shēmas un metodikas par nezāļu botānisko sastāvu un izplatību
laukaugu sējumos un stādījumos.
2. Iegūt datus par vējauzas un citu viendīgļlapju nezāļu sugu
izplatību Latvijā, to ietekmi uz saimniecisko darbību un veiktajiem
ierobežošanas pasākumiem.
3.Ievākt sēklu paraugus no vējauzas augiem laboratorijas analīzēm
sēklkopības saimniecību apsekošanas laikā.
4. Iegūt datus vasarāju labības lauka izmēģinājumā (veģetācijas
pētījums daļēji kontrolētos apstākļos) un vasarāju labības ražošanas
sējumos par vējauzas izplatības līmeņu ietekmi uz labības ražību un
ražas kvalitāti pēc iepriekšējā projektā izmantotās shēmas un
metodikas.
5.Iegūt datus par vējauzas sēklu dīgšanas īpatnībām, miera periodu
un tā saistību ar sēklu ģenētisko daudzveidību un vējauzas
attīstības īpatnībām (piemēram, dinamika, morfoloģija) tās agrīnās
veģetācijas stadijās.
6. Iegūt datus par nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu
herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos
nezāļu monitoringa laikā.
7.Ievākt sēklu paraugus no nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli
efektīvu herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos
laukos nezāļu monitoringa laikā.
8.Iegūt datus laboratorijas testos par ievākto nezāļu sēklu rezistenci
pret herbicīdiem.
9. Matemātiski apstrādāt un izvērtēt visus nezāļu monitoringā, lauka
izmēģinājumos un nezāļu sēklu laboratorijas testos iegūtos datus.
10.Sagatavot publicēšanai zinātnisko publikāciju zinātniskajā
žurnālā ar citēšanas indeksu virs nozares vidējā.
11.Sagatavot vispārīgus ieteikumus vējauzas un citu postošo nezāļu
ierobežošanai un rezistences veidošanās novēršanai Latvijas
agroklimatiskajos apstākļos.
1. Izvērtēt jauno ābeļu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu
iekārtotajos izmēģinājumos deviņās zemnieku saimniecībās visos
Latvijas reģionos.
2.Izvērtēt atveseļota stādmateriāla kvalitātes ietekmi uz ābeļu
augšanu un ražību.
3. Izdalīt piemērotākās šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī
jaunajām šķirnēm piemērotākos vainagu veidošanas paņēmienus
izmēģinājumos.
4. Izvērtēt slāpekļa mēslojuma un tā pievadīšanas veidu ietekmi uz
ābeļu augšanu un ražošanu, kā arī augļu un rindstarpu zālāja

Valsts atbalsts,
EUR 100 000

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 46 600

Latvijas
Lauksaimniecīb
as universitāte

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 99 962

Latvijas Augu
aizsardzības
pētniecības
centrs

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze

Valsts atbalsts,
EUR 51 000

Dārzkopības
institūts

http://www.vana.llu.lv/
petijumu-datu-baze
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Integrētai audzēšanai
perspektīvo
ogulāju
šķirņu
pārbaude
dažādos
Latvijas
reģionos
un
to
audzēšanas tehnoloģiju
izstrāde
un
pilnveidošana

Ābeļu un bumbieru
kraupja un ābolu tinēja
ierobežošana,
izmantojot datorizēto
atbalsta
sistēmu–
relatīvo
infekcijas
mērījumu programmu
(RIMpro),
un
tās
pilnveide augļu koku
vēža
ierobežošanai
integrētajā augļkopībā.

Ganību
airenes
pirmsselekcijas
materiāla izvērtēšana

Amonjaka
emisiju
ierobežošanas
un
samazināšanas
pasākumu
izvēles
pamatojums
lauksaimniecībā un to
efektivitātes
novērtējums

Meliorācijas ietekmes
novērtēšana
klimata
pārmaiņu (plūdu riska)
mazināšanā

kvalitāti.
5. Sadarbībā ar Lietuvas dārzkopības institūtu veikt dažādu
Rietumeiropas izcelsmes plūmju potcelmu salīdzināšanu, kā arī
šķirņu un potcelmu kombinācijām atbilstošu stādīšanas attālumu
izvēles un vainaga veidošanas pētījumus.
6. Veikt potcelmu piemērotības pārbaudi saldo ķiršu audzēšanai.
1. Izvērtēt perspektīvo aveņu, krūmogulāju šķirņu piemērotību
integrētajai audzēšanai, arī vismaz piecās zemnieku saimniecībās
dažādos Latvijas reģionos.
2.Izvērtēt jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību dažādām
audzēšanas tehnoloģijām, arī četrās zemnieku saimniecībās
dažādos Latvijas reģionos.
3. Izvērtēt mulčas ietekmi uz upeņu augšanu, attīstību, ražošanu un
nezāļu ierobežošanu.
4. Izvērtēt krūmu atjaunošanas paņēmienu un apgriešanas
intensitātes ietekmi uz krūmmelleņu augšanu un ražošanu.
5.Pilnveidot krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnēs
un kūdrā.
6.Izvērtēt dzērveņu mēslošanas tehnoloģiju ietekmi uz lielogu
dzērveņu augšanu un ražas veidošanos.
1. 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 tīmekļvietnē, sekot līdzi
kraupja izplatībai saimniecībās, kurās uzstādītas meteoroloģiskās
stacijas.
2.Ierīkot demonstrējuma izmēģinājumu ābeļu kraupja ierobežošanai
augļu dārzā ar augstu slimības izplatības līmeni, lai nodrošinātu
augļkopjus ar informāciju par efektīvu augu aizsardzības pasākumu
kopumu, izmantojot RIMpro prognozes un fitosanitāros paņēmienus.
3. Sekot līdzi ābolu tinēja attīstībai, izmantojot datorizēto atbalsta
sistēmu RIMpro, nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par ābolu
tinēja attīstību un informēt audzētājus par populācijas ierobežošanas
nepieciešamību.
4.Turpināt RIMpro jaunā modeļa Neonectria efektivitātes pārbaudi
augļu koku vēža izplatības un precīza fungicīdu smidzināšanas laika
noteikšanai.
5.Sagatavot informatīva materiāla melnrakstu par ābeļu un bumbieru
kraupja un ābolu tinēja ierobežošanu integrētajā augļkopībā, turpināt
vākt un apkopot informāciju par augļu koku vēzi un tā ierobežošanu
informatīva materiāla izstrādei.
1. Iekārtot plaši iegūta ganību airenes izejmateriāla selekcijas
audzētavu pēc kopīgi izstrādātas un apstiprinātas metodikas ar
mērķi atšķirīgās klimatiskajās zonās savstarpēji saziedināt atlasītās
ganību airenes paraugus, lai radītu īpaši plastisku ganību airenes
populāciju turpmākajam selekcijas darbam klimata pārmaiņu
kontekstā.
2.Nodrošināt agrotehnisko pasākumu kompleksu ganību airenes
dabiskās izlases un savstarpējas saziedināšanas veicināšanai.
3.Veikt novērojumus un uzskaiti saskaņā ar plānu.
Izstrādāt ieteikumus efektīviem pasākumiem, kas ierobežo un
samazina amonjaka emisijas lopkopības un augkopības nozarēs,
ņemot vērā jaunās Eiropas Savienības prasības Nacionālajai gaisa
piesārņojuma kontroles programmai.
1.Veikt vispusīgu un detalizētu ES normatīvo aktu prasību
starptautisko saistību, rekomendāciju, ieteikumu un zinātnisko
pētījumu publikāciju un vadlīniju izpēti, lai:
1.1. izpētītu un noteiktu būtiski svarīgākās lopkopības un
augkopības nozares, lauku saimniecību lielumu un to teritoriālo
izvietojumu, kā arī darbības un ražošanas posmus, kuru ietekme uz
amonjaka emisiju ir vislielākā;
1.2.noskaidrotu potenciāli efektīvākos un Latvijas apstākļiem
piemērotākos amonjaka emisiju samazinošos pasākumus
lopkopības (it īpaši intensīvās lopkopības) un augkopības nozarē;
1.3. izvēlētos piemērotāko un zinātniski pamatotu metodoloģiju un
metodes katra amonjaka emisiju ierobežojošo un samazinošo
pasākuma efektivitātes un ietekmes novērtēšanai.
2. Novērtējot amonjaka emisiju ierobežojošo un samazinošo
pasākumu efektivitāti un ietekmi, noteikt lauku saimniecībām
potenciāli izdevīgākos pasākumus.
3.Detalizēti izpētot un analizējot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu
prasības, rekomendācijas un ieteikumus, noskaidrot, kuri pasākumi,
kas spēj ierobežot un samazināt amonjaka emisiju apjomu, jau ir vai
tiek ieviesti.
4.Izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem pētniecības projektiem,
kas sekmētu precīzāku amonjaka emisiju uzskaiti lauksaimniecībā
(inventarizāciju) un Latvijai piemērotāko amonjaka emisijas
ierobežojošo un samazinošo pasākumu izstrādi.
Videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu:
1)identifikācija
un
piemērotības
izvērtējums
Latvijas
ģeoklimatiskajiem apstākļiem;
2) vides ieguvumu izvērtējums (piemēram, SEG samazinājums,
augu barības vielu noteces samazinājums);
3) ietekmes uz meliorācijas sistēmu darbību (pavasara palu periodā
un vasaras mazūdens periodā) izvērtējums;
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Aramzemes
un
ilggadīgo
zālāju
apsaimniekošanas
radīto siltumnīcefekta
gāzu (SEG) emisiju un
oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes
uzskaites
sistēmas pilnveidošana
un atbilstošu metodisko
risinājumu
izstrādāšana.
Industriālo kaņepju
(CANNABIS SATIVA
L.) audzēšanas un
novākšanas tehnoloģiju
izstrāde produkcijas
ieguvei ar augstu
pievienoto vērtību.

Piena
un
gaļas
konkurētspējīgas
un
efektīvas
ražošanas
veicināšana
(2013.2015.)

Dažādu šķirņu aitu un
to
krustojumu
piemērotība kvalitatīvu
liemeņu un jēra gaļas
ieguvei (2013. – 2015.)

4) lietderīguma izvērtējums (vides un ekonomisko interešu
līdzsvarošana).
Novērtēt organisko augšņu izplatību lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs 1990.–2015. gadā atbilstoši Meža resursu monitoringa
datiem un pētījuma "Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības
veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi" rezultātiem, kā arī
veikt SEG emisiju pārrēķinu organiskajām augsnēm ilggadīgajos
zālājos un aramzemēs.

1. Izpētīt rūpniecisko kaņepju šķirņu piemērotību šķiedras un
bioenerģijas ražošanai Latvijas atšķirīgos augsnes un
agroklimatiskajos apstākļos.
2.Noteikt optimālās mēslojuma (īpaši slāpekļa) normas ilgtspējīgas
audzēšanas apstākļos.
3. Noteikt kaņepju fizikālo un ķīmisko (fizisko un ķīmisko) īpašību
izmaiņas, izmantojot dažādus audzēšanas (augsne, šķirņu izvēle,
izsējas normas, sējas laiki, mēslošana) paņēmienus un apstākļus.
4. Pilnveidot kaņepes biomasas novākšanas tehnoloģijas un ražas
apstrādes tehnoloģiskos paņēmienus (īpaši stiebru tilināšana)
Latvijas reģionu saimniecībās ar dažādu kaņepju ražošanas apjomu.
5.Izpētīt kaņepju slimību un kaitēkļu izplatību un ietekmi uz
produktivitāti.
6.Pilnveidot eļļas kaņepju audzēšanas un sēklu ražas novākšanas
tehnoloģiskus paņēmienus.
7.Psihotropo vielu (THC) izmaiņas atkarībā no izmantotās šķirnes un
lietotās agrotehnoloģijas.
8.Izstrādāt un izdot rekomendācijas par kaņepju audzēšanas un
novākšanas tehnoloģiju.
Projekta „Piena un gaļas konkurētspējīga un efektīva
ražošana” ietvaros tiek veikti trīs savstarpēji saistīti zinātniskie
pētījumi: pētījums - Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un daudzfunkcionālas
izmantošanas zinātniskais pamatojums. Pētījuma galvenais mērķis:
izzināt stiebrzāļu un tauriņziežu jaunāko šķirņu piemērotību pļavu un
ganību zelmeņu veidošanai, lai uzlabotu to audzēšanas, zāles
lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un daudzfunkcionālu
izmantošanu. Pētījuma apakšmērķis: izstrādāt ieteikumus, lai varētu
apkopot un interpretēt saskaņotus datus par augstproduktīvu zālāju
ierīkošanu un izmantošanu dažādām dzīvnieku sugām, to
ekonomisko un sociālo ietekmi Latvijā. Pētījums - Infekcijas
slimības, to ietekme uz ganāmpulka veselību un ražošanas
izmaksām. Pētījuma mērķis: novērtēt dažādos labturības un
biodrošības apstākļos slimību ietekmi uz ganāmpulku veselību,
produktivitāti un ražošanas ekonomiskajiem rādītājiem piena
ražošanas un liellopu gaļas ražošanas saimniecībās; izstrādāt
ieteikumus par finansiāli izdevīgu ārstniecības, diagnostikas un
profilakses pasākumu pielietošanu augsti produktīvu ganāmpulku
veselības un labturības uzturēšanai; sagatavot informāciju par
infekcijas un invāzijas slimību ietekmi uz dzīvnieku veselību un
ekonomiski efektīvām ganāmpulka atveseļošanas iespējām.
pētījums - Efektīvas saimniekošanas modeļu izstrāde. Pētījuma
mērķis: noteikt konkurētspējīgākus, ekonomiski efektīvākus un
ilgtspējīgus standarta saimniekošanas modeļus govju piena un
liellopu gaļas ražošanas sektoros Latvijā; izstrādāt konkrētus
ieteikumus govju piena un liellopu gaļas ražojošā sektora attīstības
veicināšanai Latvijā.
Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kuras no Latvijā audzētajām aitu
šķirnēm un to krustojumiem ir piemēroti kvalitatīvu liemeņu un gaļas
ieguvei.
Mērķis sasniegts
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