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Priekšvārds
Izaugsmes un grūtību pārvarēšanas gads
2016. gadā Latvijas lauksaimnieki, zivsaimnieki un mežsaimnieki turpināja
sekmīgi investēt attīstībā ES un valsts finansiālo atbalstu. Piemēram, visa gada
garumā lauksaimniekiem ir bijis pieejams atbalsts dažādiem investīciju pasākumiem –
Lauku attīstības programmā (LAP) tika atvērtas vairāk nekā 35 kārtas dažādiem
pasākumiem. 2016. gadā lauku attīstībā no LAP ieguldīts 201,2 miljoni eiro – 195,6
miljoni lauksaimniekiem un 5,6 miljoni eiro mežsaimniekiem. No Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda 2016. gadā dažādu projektu īstenošanā ieguldīti 6,9 miljoni
eiro. Savukārt ES tiešajos maksājumos par 2016. gadu ir izmaksāti 202 miljoni eiro,
bet pārejas posma valsts atbalstā no valsts budžeta – 26,2 miljoni eiro.
2016. gada pirmā puse joprojām bija grūta Latvijas piena ražotājiem. Lai
mazinātu Krievijas embargo un pasaules tirgus nestabilitātes radītās grūtības, piena
ražotājiem tika izmaksāti divi papildu atbalsti – papildu valsts atbalsts (6,2 miljoni
eiro) un ES pielāgošanās atbalsts (9,8 miljoni eiro).
2016. gads bija zīmīgs ar to, ka beidzot apstājās piena iepirkuma cenu kritums
un piena cenas sāka augt. Kā zināms, 2016. gada jūlijā piena iepirkuma cena Latvijā
bija sasniegusi zemāko punktu kopš Krievijas embargo noteikšanas, t.i., 17,7 eiro/kg.
Taču laikā no 2016. gada jūlija līdz decembrim piena iepirkuma cenas pieaugums
sasniedza jau 72%, cenai pakāpjoties līdz 30,4 eiro/kg. Kopumā 2016. gadā no
janvāra līdz decembrim piena iepirkuma cena pieauga par 38%.
Ne bez problēmām gads pagāja arī Latvijas graudkopjiem – ražas vākšanas
laikā ilgstoši bija ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi. Tāpēc, lai mazinātu nelabvēlīgo
graudaugu augšanas un novākšanas apstākļu, kā arī tirgus cenu krituma radītās
finanšu grūtības, graudaudzētājiem 2016. gada nogalē, pārnesot finansējumu no 2017.
gada, tika izmaksāts pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (6 miljoni
eiro).
Mūsu ražotāji 2016. gadā sekmīgi turpināja jaunu tirgu meklēšanu savai
produkcijai. 2016. gadā ir sākts piena produktu eksports uz 20 jauniem tirgiem, gaļas
produktu eksports – uz 9 jauniem tirgiem, zivju konserviem atrasti 10 jauni tirgi,
pārējai zivju produkcijai eksports sākts uz 10 jauniem tirgiem.
2016. gadā tika pieņemts ļoti nozīmīgs lēmums – aicināt visus lauksaimniekus
platību maksājumiem pieteikties elektroniski Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Un šis mērķis tika sasniegts. Ļoti svarīgi,
ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, kas ļāva
izvairīties no sankcijām – šajā situācijā kļūdu un sankciju apjoms sarucis 3,5 reizes.
2017. gada vasarā Pasaules Informācijas samita prestižajā starptautiskajā konkursā

2

“WSIS Prize 2017” LAD EPS tika atzīta par pasaulē labāko IT rīku lauksaimniecībā
un “WSIS Prize 2017” saņēma galveno balvu savā kategorijā.
Latvijas skolās 2016. gadā veiksmīgi turpinājās programmu “Skolas piens” un
“Augļi skolai” īstenošana. Ja “Skolas piena” pirmajā (2004./2005.) mācību gadā
programmā iesaistījās 13 izglītības iestādes, tad 2016./2017. mācību gadā bija
iesaistījušās jau 1083 izglītības iestādes jeb 235 447 audzēkņi (84% no kopējā
bērnudārzu un 1-9. klašu skolēnu skaita). No 2004. līdz 2016. gadam programmā
“Skolas piens” būs izlietotas vairāk nekā 29 tūkst. tonnas piena produktu 17,9 milj.
eiro vērtībā (valsts un ES finansējums). Savukārt, ja programmā “Augļi skolai”
pirmajā (2010./2011.) mācību gadā iesaistījās 537 izglītības iestādes, tad 2015./2016.
mācību gadā bija iesaistījusies jau 780 izglītības iestādes jeb ap 173 028 skolēnu
(97% no kopējā 1.-9. klašu skolēnu skaita). No 2010. līdz 2016. gadam programmā
“Augļi skolai” ir izlietotas 4528 tonnas augļu un dārzeņu 6,9 milj. eiro vērtībā (valsts
un ES finansējums).
Labi strādājusi arī meža nozare – 2016. gadā tās produkcijas eksporta vērtība
sasniedza – 2,085 miljardus eiro, kas bija par 3,7% vairāk nekā 2016. gadā. Lielāko
ieguldījumu eksporta produkcijas pieaugumā ir devusi tālākapstrādes produkcija,
piemēram, eksportētā saplākšņa pieaugums bija 16,1%, bet koka būvkonstrukciju
pieaugums sasniedza 20,4%.
2016. gada rudenī Zemkopības ministrija panāca būtiski mazāku nozvejas
kvotu 2017. gadam samazinājumu Latvijas zvejniekiem īpaši nozīmīgajai Rīgas jūras
līča reņģei (-11% EK piedāvātā -21% vietā), tika iegūts ievērojams palielinājums
brētliņu zvejai Baltijas jūrā (+29%).
Būtisks ieguldījums Latvijas zivsaimniecībā bija 2016. gada rudenī
apstiprinātais Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020. gadam – tā
mērķis ir sasniegt ilgtspējīgi izmantojamus un daudzveidīgus publiski pieejamo ūdeņu
zivju resursus. Ar plāna pasākumiem turpmāk ik gadu tiks nodrošināta zivju resursu
papildināšana ar apmēram 15 miljonus zivju un nēģu kāpuru, mazuļu un smoltu.
2016. gadā turpinājām apkarot un ierobežot Āfrikas cūku mēra izplatību, kas
sevišķi smagi skāra cūkkopības nozari. Ir skaidrs, ka cīņa ar šo bīstamo infekcijas
slimību ilgs vairākus gadus, tāpēc jo īpaši nozīmīga ir strikta biodrošības pasākumu
ievērošana cūku novietnēs.

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 padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un
kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja 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 2016. gadā ir divi valsts
sekretāra vietnieki.
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, dzīvnieku tirdzniecības jomā un
antimikrobiālās rezistences ierobežošanas jomā;
○ dzīvnieku barības un veterināro zāļu jomā;
○ pārtikas tirgus un pārtikas aprites (higiēna, nekaitīgums un kvalitāte)
jomā;
○ biotehnoloģijas un kvalitātes jomā;
○ augkopības jomā;
○ lauksaimniecības resursu jomā (lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana, sēklu
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aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite,
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarbu jomā;
○ tirgus kopējās organizācijas jomā;
īsteno šādus valsts pārvaldības pasākumus zivsaimniecības nozarē:
○ izstrādā valsts politiku zivsaimniecības nozares attīstības un zivju
resursu pārvaldības jomā;
○ pārrauga Latvijas Republikas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes un 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 starptautiskajos un citu
valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras;
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 un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu;
piedalās ES kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības, meža un
zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu
Latvijā;
izstrādā valsts politiku un pārrauga tās ieviešanu traktortehnikas un tās
piekabju aprites jomā, kā arī traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un
atestācijas jomā;
atbilstoši kompetencei izstrādā arī valsts politiku:
○ klimata pārmaiņu un zemes izmantošanas jomā;
○ atjaunojamo enerģijas resursu (meža un lauksaimniecības biomasas)
ilgtspējīgas pieejamības, ieguves un izmantošanas jomā;
○ meža un lauksaimniecības zemes resursu, tajā skaitā meliorācijas,
pārvaldības politikas jomā;
veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

1.3.Darbības virzieni un
(apakšprogrammas)

to

mērķi,

īstenotās

budžeta

programmas

Zemkopības ministrija deleģēto funkciju izpildi un izvirzīto mērķu sasniegšanu
nodrošina, īstenojot piecus darbības virzienus , kuru mērķi un atbilstošās budžeta
programmas (apakšprogrammas) ir apkopotas šādā tabulā:
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Darbības
virziens
Pārtikas drošība
un kvalitāte,
dzīvnieku
veselība

Lauku
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

Tabula nr.1
Budžeta programma/
apakšprogramma

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.

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””;
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”:
○ 65.08.00 „Maksājumu iestādes izdevumi
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai
(2014-2020);
○ 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
apgūšanai (2014-2020)”;
○ 65.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējumu (2014-2020)”;
66.00.00 „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu
un pasākumu īstenošana”:
○ 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)”;
○ 66.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu
un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
○ 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (20142020)”;
○ 66.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
finansējumu (2014.-2020)”
69.00.00 „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu
īstenošana”:
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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.

○ 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”.
97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Informācija par ZM 2016.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”.
Lai veicinātu efektīvus uz riska analīzi balstītus uzraudzības un kontroles pasākumus,
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saskaņot valsts uzraudzības un kontroles programmas, ir veiktas šādas aktivitātes:
Sagatavotas, saskaņotas un izpildītas 37 valsts uzraudzības un kontroles programmas.
Sagatavots ZM 01.09.2016. rīkojums Nr. 118 „Par Nacionālās uzraudzības
programmas pesticīdu atlieku daudzuma kontroli augu un dzīvnieku valsts izcelsmes
produktos 2017., 2018. un 2019. gadā”. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts „BIOR” ir sagatavojis riska novērtējumu ar mērķi
noskaidrot modulārā dermatīta iespējamo izplatības risku un potenciālo slimības
vektoru izplatību Latvijā.
Lai turpinātu rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu paredzēto
pasākumu ieviešanu, ir veiktas šādas aktivitātes: Ir uzsākta un turpinās
mikroorganismu rezistences uzraudzības programmas izpilde, apstiprināti veterināro
zāļu apriti reglamentējošie normatīvi akti, kas uzlabo veterināro zāļu pieejamību.
Notiek sabiedrības informēšanas pasākumi par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu
lietošanu veterinārmedicīnā.
Nodrošinot vienotas dzīvnieku veselības datubāzes ieviešanu, ir notikušas vairākas
sanāksmes ar LDC par datubāzē nepieciešamo datu par veterināro zāļu lietošanu
dzīvniekiem uzkrāšanu, apkopošanu, datu savietojamību un par datu ievadi atbildīgo
personu noteikšanu.
Lai veicinātu kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un
sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti, kā arī attīstītu pārtikas
kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, tika pieņemti MK 05.07.2016. noteikumi
Nr. 441 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461
„Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība””, kuros iekļautas prasības jauniem produktiem un produktu
grupām, kā arī izstrādāts nolikums valsts atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas
kvalitātes shēmās (MK 12.01.2016. noteikumi Nr.32 „Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai””). Nodrošināta tādas zaļā publiskā iepirkuma definīcijas iestrāde
likumprojektā “Publiskais iepirkumu likums”, kas ļaus arī turpmāk pārtikas piegāžu
un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos sekmīgi izmantot ZPI kritēriju - iepirkt
produktus, kas atbilst NPKS prasībām, lai palielinātu paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos. Sagatavots un noslēgts
licences līgums ar LPUF par Zaļās karotītes tālāku attīstību, lai piesaistītu nacionālajai
pārtikas kvalitātes shēmai jaunus uzņēmumus un produktus. Sekmīgi īstenota ZM
iniciatīva iestrādāt zaļā publiskā iepirkuma definīciju likumprojektā “Publiskais
iepirkumu likums” (pieņemts 15.12.2016 Saeimas sēdē), paverot iespējas plašākai ZPI
kritērija izmantošanai publiskajos iepirkumos, t.sk. veicinot NPKS prasībām
atbilstošus produktu noietu. 2016.gadā NPKS iesaistījušies 135 uzņēmumi, no kuriem
105 ir Zaļās karotītes produktu ražotāji, 39 uzņēmumi ir Bordo karotītes produktu
ražotāji, to starp 13 uzņēmumi ražo gan Zaļās, gan Bordo karotītes produktus. NPKS
iesaistīti arī 5846 izejvielu piegādātāji. NPKS produktu skaits sasniedz 662, tostarp
428 produkti marķēti ar norādi Zaļā karotīte un 211 produkti ar – Bordo karotīti.
Veicinot dzīvnieku un pārtikas produktu eksporta iespējas uz trešajām valstīm, ir
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veiktas šādas aktivitātes: PVD eksportam uz trešajām valstīm saskaņojis 20
veterināros (veselības) sertifikātus ( septiņi sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktu izvešanai, pieci sertifikāti dzīvnieku izvešanai un astoņi sertifikāti nepārtikas
produktu izvešanai).
Sekmēti dzīvu dzīvnieku eksporta tirgi uz Eirāzijas
Ekonomiskās Savienības valstīm (Baltkrievija, Kazahstāna, Armēnija, Kirgizstāna),
Gruziju, Kataru, Izraēlu, Bangladešu, Ekvatoru, Malaiziju, Moldovu un Nepālu.
Nodrošinot EK lēmumu izpildi, lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus,
veicinot godīgu konkurenci starp uzņēmējiem, ir veiktas šādas aktivitātes: Šobrīd visi
izdotie EK lēmumi ir izpildīti. Pamatojoties uz Komisijas 13.01.2012. Īstenošanas
regulu (ES) Nr.29/2012 par olīveļļas tirdzniecības standartiem un Komisijas
11.07.1991. Regulas (EEK) Nr.2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām
un attiecīgajām analīzes metodēm noņemti divi paraugi olīveļļas un olīveļļas izspaidu
eļļas kvalitātes noteikšanai.
Ņemot vērā dzeramā ūdens kvalitātes nozīmi cilvēku veselībā un īstenojot ūdens
tiesību aktu pārņemšanu, ir veiktas šādas aktivitātes: ZM izstrādā grozījumus MK
noteikumos Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”. Komisijas Direktīva Nr 2015/1787 paredz iespēju
brīvprātīgai riska novērtēšanai dzeramā ūdens jomā. Riska novērtēšanas pieeja paredz
atslogot monitoringu, paredzot iespēju paraugus ņemt retāk vai izslēgt tos no
monitoringa, vienlaikus mazinot slogu uzņēmējiem. Darbs pie noteikumu projekta
turpinās.
Nodrošinot augsti profesionālu pārtikas, veterināro un fitosanitāro robežkontroli,
pastiprināti kontrolējot dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, lai
nodrošinātu, ka LR un ES netiktu ievesti bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību
ierosinātāji, ir veiktas šādas aktivitātes: Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu
kontroli uz ES ārējās robežas, PVD 2016.gadā ir veicis 74 028 preču pārbaudes
robežkontroles punktos. No veiktajām kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta
23 083, fitosanitārā kontrole – 35 732, veterinārā kontrole (preces un dzīvnieki) – 5
406, dzīvnieku barības un barības piedevu kontrole – 7 774, svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes kontrole – 1 341, nepārtikas preču drošuma kontrole – 692 preču kravām.
No visām pārbaudītajām preču kravām 1 960 jeb 2,65% tika atzītas par neatbilstošām.
Uz ES ārējām robežām un lidostā ir izvietoti informatīvie materiāli, lai pasargātu
valsti no Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierosinātāju ievešanas.
Īstenojot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites politiku, veicinot augstu
sabiedrības veselības līmeni un patērētāju tiesību aizsardzību atbilstoši valsts
ekonomiskajai attīstībai, t.sk. eksporta veicināšanas interesēm, ir veiktas šādas
aktivitātes: Nolūkā sekmēt drošu uztura bagātinātāju apriti, sagatavots un MK
26.07.2016 sēdē (prot. Nr.37, 31.§.) izskatīts „Informatīvais ziņojums par
nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī
sabiedrības izglītošanas jomā”. Pārtikas aprites uzraudzības likuma grozījumos
4.pantā stājies spēkā pilnvarojums MK noteikt izmantošanai pārtikā aizliegto un
ierobežoti lietojamo augu, augu daļu, to produktu un citu vielu sarakstu līdz
2018.gada 31.decembrim. Darbs pie noteikumu projekta turpinās. MK noteikumu
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projekts ir jāpaziņo EK un ES dalībvalstīm, pirms noteikumu projekts tiek pieņemts
MK.
Risināti jautājumi par dzīvnieku izcelsmes produktu eksporta iespējām uz
Apvienotajiem Arābu Emirātiem (gaļa, putnu gaļa, homogenizēti kombinēti pārtikas
izstrādājumi), Ķīnu (medus). Lai nodrošinātu atsevišķas patērētāju grupas
(izglītojamie, sociālās aprūpes un rehabilitācijas un ārstniecības iestāžu pacienti) ar
veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, ZM aktīvi iesaistījās MK 13.03.2012. noteikumu
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem” grozījumu izstrādē. Lai mazinātu krāpnieciskos gadījumus ar
lauksaimniecības produktiem un mazinātu ēnu ekonomikas apmērus lauksaimniecības
preču tirgos, ZM aktīvi piedalās MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 grozījumu
izstrādē, kur paredzēts uzlabot tirgus tiesisko regulējumu un izvirzīt stingrākas
prasības tirgus pārvaldītājiem krāpniecisko gadījumu novēršanai, produkcijas
kontrolei un sadarbībai starp kontrolējošajām institūcijām. Lai veicinātu uzņēmumu,
kas ražo augļu un dārzeņu konservus mājas apstākļos un mazajos uzņēmumos,
attīstību un izpratni par saražotā produkta atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsākts
darbs pie augļu un dārzeņu konservu vadlīnijām.
Īstenojot vienotu dzīvnieku veselības un labturības politiku, saskaņā ar principu
"atbildīgs dzīvnieka īpašnieks" un "profilakse ir labāka nekā ārstēšana", nodrošinot
augstu dzīvnieku veselības un aizsardzības līmeni valstī, regulāri tika sagatavota un ar
plašsaziņas līdzekļu starpniecību izplatīta informācija par biodrošības prasībām
dzīvnieku turēšanas vietās. Stājās spēkā „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”,
precizējot prasību dzīvnieku īpašniekam ziņot par aizdomām par dzīvnieku
saslimšanu ar infekcijas slimībām. Notiek sabiedrības informēšanas pasākumi par
antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu veterinārmedicīnā.
Pilnveidota un uzlabota sabiedrības līdzdalība dzīvnieku aizsardzības jomā.
Pamatojoties uz 2015.gada 9.novembrī Dzīvnieku aizsardzības un labturības
konsultatīvās padomes sēdē nolemto, 2016.gadā Zemkopības ministrija rīkoja
vairākas darba grupas par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu atrakcijās un cirkos ar
uzdevumu sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos par savvaļas
dzīvnieku izmantošanu cirkos un atrakcijās. Nodrošināta sabiedrības iesaistīšana
dzīvnieku labturības un aizsardzības jomas jautājumu risināšanā un labturības prasību
uzraudzībā. Pārtikas un veterinārais dienests ir noslēdzis sadarbības līgumus ar
nevalstiskajām organizācijām (biedrību “Latvijas kinoloģiskā federācija”, biedrību
“Dzīvnieku pansija “Ulubele””, K.Čilveres Dzīvnieku draugu biedrību).
Īstenojot ĀCM ierobežošanas pasākumu kopuma ieviešanu sadarbībā ar citām valsts
pārvaldes iestādēm un sociālajiem partneriem, pilnveidojot normatīvo aktu bāzi un
veicot sabiedrības informēšanu, sadarbībā ar PVD un NVO izstrādāti un pilnveidoti
normatīvie akti, kas regulē ĀCM uzraudzību un kontroles kārtību, kā arī nosaka
apkarošanas pasākumus. Ņemot vērā augsti patogēnās putnu gripas izplatību lielākajā
daļā ES dalībvalstu ir izstrādātas un ieviestas biodrošības prasības putnkopības
sektoram slimības izplatīšanās riska periodā. Papildus tam tika nodrošināts valsts
atbalsts biodrošības pasākumu ieviešanai.
Pilnveidoti veterināro zāļu apriti
reglamentējošie normatīvie akti, lai veicinātu veterināro zāļu pieejamību, samazinātu
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administratīvo slogu un nodrošinātu skaidras un nepārprotamas tiesību normas. Ir
precizētas prasības veterināro zāļu izplatīšanai, importam, eksportam, marķēšanai, kā
arī nosacījumi speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbība
izsniegšanai. Ir pilnveidota valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas atļauju
sistēma, kā arī atļauta bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana ar interneta
starpniecību, lai uzlabotu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku slimību ārstēšanai. Ir
noteiktas prasības veterināro zāļu klīniskās izpētes veikšanai, lai veicinātu drošu un
kvalitatīvu veterināro zāļu izstrādi un reģistrēšanu Latvijā. Ir pilnveidotas veterināro
zāļu izplatīšanas statistikas datu sistēma, nodrošinot pilnvērtīgu informāciju par valstī
ievesto un pieejamo veterināro zāļu apjomu, lai veicinātu veterināro zāļu
izsekojamību visā izplatīšanas ķēdē. Ir precizēts Pārtikas un veterinārā dienesta
publisko maksas pakalpojumu cenrādis veterināro zāļu joma, padarot to strukturāli
vienkāršāku un caurskatāmāku.
Pilnveidots rīcības plāns par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu dzīvnieku
veselības jomā “Vienas veselības” principa ietvaros un turpinās plānā paredzēto
pasākumu ieviešana.
Pārstāvētas Latvijas intereses EK un ES Padomē dzīvnieku barības aprites jomā,
nodrošinot interešu aizstāvību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikuma
izskatīšanā par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un
lietošanu. Regulas priekšlikuma mērķis ir harmonizēt prasības nodrošinot vienotu
pieeju ārstnieciskās dzīvnieku barības un starpproduktu izgatavošanā, tirdzniecībā,
lietošanā un apritē ES, veicinot antimikrobiālās rezistences novēršanu un augstu
drošības līmeni, atspoguļojot tehnikas attīstību šajā jomā.
Lai veicinātu ražotāju iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās, ir
veiktas šādas aktivitātes: Pieņemti MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 441 „Grozījumi
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””, kuros
iekļautas prasības jauniem produktiem un produktu grupām, kā arī izstrādāts nolikums
valsts atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmās (MK 12.01.2016.
noteikumi Nr.32 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos
Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””). Sagatavots un noslēgts
licences līgums starp ZM un LPUF par sadarbības turpināšanu preču zīmes
“Kvalitatīvs produkts” (Zaļās karotītes) tālākās attīstības veicināšanā, lai piesaistītu
nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai jaunus uzņēmumus un produktus. Sekmīgi
īstenota ZM iniciatīva iestrādāt “zaļā publiskā iepirkuma” definīciju likumprojektā
“Publiskais iepirkumu likums” (pieņemts 15.12.2016 Saeimas sēdē), paverot iespējas
plašākai zaļā publiskā iepirkuma kritērija, kas paredz iepirkt produktus, kas atbilst
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, izmantošanai pārtikas piegāžu un
ēdināšanas pakalpojumu publiskajos iepirkumos, lai palielinātu paaugstinātas
kvalitātes vietējo pārtikas produktu pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos. .
Sagatavots skaidrojums uz uzņēmēju izvirzītajiem jautājumiem SIA "FWD
Associates" veiktās datu analīzes ietvaros par normatīvo aktu prasību piemērošanu
attiecībā uz NPKS kritērijiem saistībā ar zaļajiem publiskajiem iepirkumiem.
Veicinot efektīvu ES programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem („Skolas auglis un dārzenis” un „Skolas piens”) īstenošanu Latvijā, ir
veiktas šādas aktivitātes: 2016. gadā tika turpināts īstenot „Skolas augļa” un „Skolas
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piena” programmas Latvijā. Kopumā periodā no 2013/2014. mācību gada līdz
2016./2017. mācību gadam* “Skolas piena” programmas ietvaros:
 izmaksāts kopējais atbalsts 11 650 030 EUR apmērā, tai skaitā valsts
līdzfinansējums 8 498 046 EUR;
 programmā iesaistīto izglītojamo skaits pieaudzis par 22% (no 192,4 tūkst. uz
235,4 tūkst.);
 piegādāto piena produktu apjoms sasniedza 13 159 tonnas.
Savukārt “Skolas augļa” programmas ietvaros periodā no 2013/2014. mācību gada
līdz 2016./2017. mācību gadam*:
 izmaksāts kopējais atbalsts 4 373 105 EUR apmērā, tai skaitā valsts
līdzfinansējums 1 079 478 EUR;
 programmā iesaistīto izglītojamo skaits pieaudzis par 8% (no 159,9 tūkst. uz
173 tūkst.);
 piegādāto augļu un dārzeņu apjoms sasniedza 2751 tonnu.
* - dati par 2016./2017. gadu vēl nav pilnīgi, tie aktualizēti uz 08.06.2017.

Notika darbs pie EK īstenošanas un deleģētajām regulām, lai noteiktu vienotus
nosacījumus skolu programmu īstenošanai ES. Dažādu informatīvo materiālu
gatavošana Eiropas Komisijai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par abu
programmu īstenošanu, kā arī dalība dažādās Latvijas un ES līmeņa sanāksmēs.
II. Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.
Sagatavojot un saskaņojot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus ELFLA un
EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas efektīvai darbībai 2014.-2020.gadam un
nodrošināt ELFLA un EJZF vadošo iestāžu funkciju izpildi, ir veiktas šādas
aktivitātes:
-Izstrādāti un apstiprināti ZM iekšējie un ārējie normatīvie akti ELFLA un EJZF
pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanai (Grozījumi MK 2014. gada 30. septembra
noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada
plānošanas periodā”; ZM 14.11.2016. rīkojums Nr.154 “Par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības
nodrošināšanu”; ZM 04.10.2016. Rīkojums Nr. 131 “Par grozījumu Zemkopības
ministrijas 2016. gada 19. janvāra rīkojumā Nr.19 “Par pasākuma „Tehniskā palīdzība”
līdzekļu piešķiršanas komisijas izveidošanu””; ZM 20.12.2016. rīkojums Nr. 171 “Par
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes reglamentu un vadošās
iestādes funkciju īstenošanu”; ZM 03.08.2016. kārtība Nr.17 “Par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma ziņojuma
sagatavošanu”).

-Veikts izvērtējums par EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību
(attiecīgais pārskata gads), kā arī izvērtējums par LAD kā EJZF vadošās iestādes
starpniekinstitūcijas paveikto vadošās iestādes doto uzdevumu īstenošanas nolūkā
(kvalitatīvā kontrole), kā rezultātā sagatavots un nosūtīts Revīzijas iestādei
vadošās iestādes pašnovērtējums, gada kopsavilkuma ziņojums, lai pēc tam
13

nodrošinātu pārvaldības deklarācijas parakstīšanu un kopā ar Sertifikācijas iestādes
un Revīzijas iestādes dokumentiem iesniegtu EK.
-Informācijas sagatavošana, viedokļa sniegšana un dalība EK pilota auditā par
EJZF datu ticamību un pārvaldības un kontroles sistēmas darbību (novembris).
-Nodrošināta komunikācija ar EK par iesniegtajiem LAP un ZRP 2014.-2020.
gadam gada īstenošanas ziņojumiem un ziņojumi apstiprināti no EK puses
(22.11.2016. un 19.08.2016.).
-Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam Uzraudzības komiteju darbība, sēžu
organizēšana un lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā. Nodrošināta
ZRP 2014-2020 ikgadējās tikšanās sēdes organizēšana un dalība tajā, kā arī dalība
LAP 2014-2020 ikgadējās tikšanās sēdē ar EK Briselē.
-Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020.gadam Vadošās iestādes komitejas darbība
un lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā.
-Nodrošināta sadarbība ar LAP un ZRP 2014.-2020. gadam Kompetento,
Sertifikācijas un Revīzijas iestādi un Maksājumu iestādi, kā arī Eiropas Komisiju.
- Dalība ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes (AFCOS) sēdē
(18.05.2016) par AFCOS darbības stratēģiskā plāna apstiprināšanu 2017-2019.
gadam un AFCOS darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu.
- Pastāvīga sadarbība ar LAD un novērtētājiem par LAP 2014-2020 uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas darbību, dalība LAP 2014-2020 pasākumu rādītāju izstrādē
un nodrošināšanā.
Nodrošinot 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, ir veiktas šādas
aktivitātes:
-Pilnveidota lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas
kārtība. 2016.gada 2.februārī pieņemti MK noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”. 2017.gadā atbilstības
izvērtēšanā atbilstības statuss ir piešķirts 46 lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām un trīs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām (par 2016.saimnieciskās darbības gadu).
- Saskaņā ar 2015.gada 3.februāra MK noteikumiem Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju
izveide" 2016.gadā no 29.03.2016 - 30.09.2016 tika nodrošināta viena projektu
iesniegumu pieņemšanas kārta pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju
izveide” ietvaros. 2016.gadā uz atbalstu tika iesniegts viens mežsaimniecības
nozares projekts, kurš tika apstiprināts par kopējo summu 150 952 EUR.
2016.gadā par daļēji realizētu projektu atbalstu saņēma viena atbilstīgā
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība 4 685 EUR apmērā.
2016.gadā, LAP 2007-2013 uzņemto saistību ietvaros, pēdējā piektā gada atbalsta
maksājumu saņēma divas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība
14

26 354 EUR apmērā. Kopā 2016.gadā pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju
izveide” ietvaros tika izmaksāts atbalsts 31 039 EUR apmērā. Kopā, no perioda
sākuma,
uz 2016.gadu 2 mežsaimniecības projektu īstenošanai rezervēts
finansējums 402 049 EUR apmērā.
-Pilnveidojot normatīvos aktus 2016. gada 23. februārī pieņemti MK noteikumi Nr.
115 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju
grupu un organizāciju izveide"". Noteikumos pilnveidoti nosacījumi, kas paredz,
ka atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības var pretendēt uz atbalstu, kas tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums
līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus. 2016.gadā atbalstu saņēma
18 atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības 76 860 EUR apmērā.
-2016. gada 13.septembrī MK sēdē (protokols Nr. 45 32.§) 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.gadam".
LAP ietvaros pilnveidojot atbalsta nosacījumus - investīcijām materiālajos aktīvos
lauku saimniecībām konkurētspējas attīstībai, pārtikas uzņēmumiem lauksaimniecības
produktu pārstrādei, infrastruktūras attīstībai, ir sagatavoti un apstiprināti MK 2016.
gada 20. decembrī noteikumi Nr.869 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30.
septembra noteikumos Nr.600 „Kārtība kādā piešķir Valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos
aktīvos””, tādējādi pilnveidojot atbalsta saņemšanas nosacījumus lauku saimniecību
konkurētspējas veicināšanai.
Pilnveidojot normatīvos aktus atbalstam bioloģiskajiem lauksaimniekiem par
lauksaimniecības platību, kas apsaimniekota ar bioloģiskās lauksaimniecības
metodēm, un citiem Lauku attīstības programmas platību maksājumiem, ir veiktas
šādas aktivitātes:
-Nodrošināta atbalsta maksājumu iesniegumu ikgadējā pieņemšana no 11.aprīļa
līdz 23.maijam, ar atbalsta samazinājumu līdz 15.jūnijam.
-Lai nodrošinātu atbalstu vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai, izstrādāti
grozījumi 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,
pilnveidojot atbalsta saņemšanas nosacījumus bioloģiskajiem lauksaimniekiem un
pārējiem LAP platībatkarīgajiem pasākumiem. Sniegti skaidrojumi par attiecīgo
normu piemērošanu.
Pilnveidojot atbalsta nosacījumus no ELFLA pašvaldībām un lauku uzņēmējiem,
infrastruktūras attīstībai, ir sagatavoti un MK apstiprināti normatīvie akti, kas regulē
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku
un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā (MK 2016.gada
29.marta noteikumi Nr. 186 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra
noteikumos Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
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administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada
plānošanas periodā””, precizējot normas par publisko iepirkumu procedūru publiskajām
personām (t.sk. pašvaldībām), kā arī izdarīti citi precizējumi; MK 2016.gada 27. septembra
noteikumi Nr. 645 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.
598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā””).

Lai veiktu grozījumus LAP 2014-2020, pilnveidojot atbalsta pasākumu īstenošanas
nosacījumus, kā arī paredzot atbalstu sadarbībai inovatīvu projektu, jaunu produktu
izstrādei un sadarbībai tūrisma nozarē, ir izstrādāti un 2016. gada 2. septembrī EK ir
apstiprinājusi LAP grozījumus, pilnveidojot atbalsta pasākumu īstenošanas
nosacījumus pasākumos M4, M5, M10, M11, M13, kā arī iekļaujot LAP jaunu
atbalsta pasākumu M16 Sadarbība, kas paredz atbalstu sadarbībai inovatīvu projektu,
jaunu produktu izstrādei un sadarbībai tūrisma nozarē.
Nodrošinot publiskā atbalsta pieejamību Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju
īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam ietvaros, ir veiktas šādas aktivitātes:
-Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas
darbs un apstiprinātas 35 vietējo rīcības grupu sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas.
-2016.g.2.ceturksnī visas vietējās rīcības grupas izsludināja pirmās projektu
pieņemšanas kārtas.
-Sagatavoti un apstiprināti MK2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 515
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Nodrošinot atbalstu iespējas zināšanu pārneses un konsultāciju pakalpojumu
izmantošanai, mazo un vidējo saimniecību attīstībai, jaunajiem lauksaimniekiem,
lauku tūrisma attīstībai, darbības dažādošanai no ELFLA, ir veiktas šādas aktivitātes:
-2016.gada 2.septembrī EK ir apstiprinājusi iesniegtos grozījumus LAP 20142020, kas paredz pilnveidot atbalsta saņemšanas nosacījumus atsevišķos
pasākumos, kā arī jauna pasākuma M16 Sadarbība ieviešanu, ar mērķi veicināt
ciešāku sadarbību starp lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, lauksaimniecības
produktu pārstrādātājiem un pētniekiem, izstrādājot inovatīvus risinājumus jaunu
produktu, tehnoloģiju, metožu izstrādei un to ieviešanai praksē, kā arī veicināt
sadarbību lauku tūrisma attīstības veicināšanai;
-Vairāku publiskā iepirkuma procedūru rezultātā izvēlēti dažādi pakalpojumu
sniedzēji un ar tiem noslēgti daudzgadu līgumi, kas LAP pasākumu ietvaros
nodrošina iespēju lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem
piedalīties mācībās (teorētiskās un praktiskās nodarbībās (t.sk. praktiskās
nodarbībās ārvalstīs)), kā arī saņemt konsultācijas par konkurētspējas uzlabošanas,
zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu
apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, zinātnes atziņu un jaunas
prakses pielietojamības un citiem ar nozari saistītiem jautājumiem;
-Sagatavoti un apstiprināti normatīvie akti jauno lauksaimnieku un mazo
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saimniecību atbalstam (MK 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr.358 “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”” ;
MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr.320 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā”);

-Sagatavoti un apstiprināti MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr.320 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”, kas regulē atbalstu nelauksaimnieciskajai darbībai.
Nodrošinot lauksaimniecības produkcijas ražotājiem iekrāsotās dīzeļdegvielas, kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, iegādes sistēmas darbību, ir veiktas šādas
aktivitātes:
-2016. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Akcīzes nodokļa
likums”, kuri paredz, ka par zemes platībām, kurās tiek audzēta kukurūza biogāzes
ieguvei, nebūs tiesību iegādāties dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa
likmi. Notikusi aktīva sadarbība un konsultācijas ar LAD un nozares
nevalstiskajām organizācijām par iekrāsotās dīzeļdegvielas sistēmas darbības
uzlabošanu un administratīvā sloga samazināšanu gan LAD, gan lauksaimniekiem;
-2016.gada 1.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos 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.”.
Pilnveidojot valsts atbalsta noteikumus kredītgarantiju un kredītprocentu saņemšanai
ES fondu sekmīgākai apguvei, paplašinot attiecināmo izmaksu pozīciju loku, kā arī
zemes kreditēšanas nosacījumus, samazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem,
atbalsta nosacījumu pilnveidošanai ir sagatavoti un apstiprināti normatīvie dokumenti
( MK 2016.gada 22.marta noteikumi Nr.175 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada
3.februāra noteikumos Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”; - MK 2016.gada 2.februāra noteikumi Nr.78
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai"; MK 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.434 „Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"; MK
2016. gada 1. novembra noteikumi Nr.703 „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29.
maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai").

2016.gadā ZM tika noteikta par ELGF vadošo iestādi, lai nodrošinātu likumīgu,
lietderīgu, efektīvu un pareizu ELGF pasākumu pārvaldību un kontroli. Šī ministrijas
funkcija ir nostiprināta Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.599
„Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un
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Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 6.1 punktā.
Lai nodrošinātu ELGF vadošās iestādes darbību, tika izstrādāti vairāki iekšējie
normatīvie akti:
 rīkojums par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pārvaldības un kontroles sistēmas
funkciju sadali Zemkopības ministrijā 2014.–2020.gada plānošanas periodā;
 rīkojums par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda vadošās iestādes
reglamentu un vadošās iestādes funkciju īstenošanu;
 rīkojums par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības nodrošināšanu;
 kārtība par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda ietvaros konstatēto
neatbilstību, neatbilstoši veikto izdevumu, aizdomām par krāpšanu un
krāpšanas gadījumu ziņošanu.
ELGF vadošās iestādes darbības procesi ir iestrādāti arī ZM Integrētajā vadības
sistēmā.
2016.gadā tika turpināta tiešo maksājumu atbalsta shēmu nosacījumu pilnveidošana,
ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegtās atbildes uz Latvijas un citu ES dalībvalstu
jautājumiem, izvērtējot labākās prakses piemērošanas iespējas Latvijā. 2016.gadā tika
nodrošināti tādi atbalsta maksājumi kā vienotais platību maksājums, maksājums par
klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm (zaļināšanas maksājums),
mazo lauksaimnieku atbalsta shēma, maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem,
brīvprātīgs saistītais atbalsts 13 nozarēs un pārejas posma valsts atbalsts. Tika veikti
grozījumi Ministru kabineta noteikumu Nr.126 nosacījumos un precizēta ministrijas
izstrādāta “Tiešo maksājumu nosacījumu rokasgrāmata”, kas ir publicēta ministrijas
mājaslapā. Latvijai, bija iespēja līdz 2016.gada 1.augustam pārskatīt Latvijā
piemērotās brīvprātīgi saistītā atbalsta shēmas un atcelt, ieviest vai mainīt šo shēmu
nosacījumus attiecībā uz 2017. un turpmākiem gadiem. Latvija izvēlējās turpināt
piemērot visas 13 brīvprātīgi saistītā atbalsta shēmas, pielāgojot atbalsta apmēru un
nosacījumus atbilstoši attiecīgo nozaru vajadzībām. Tāpat tika risināti
problēmjautājumi par atbalsta shēmu piemērošanu un zālāju saglabāšanas nosacījumu
izpildi un kontroli, un sniegtas atbildes uz lauksaimnieku vēstulēm par atbalsta
piemērošanas nosacījumiem.
2016.gadā graudaugu nozare saņēma 6 miljonus eiro no 2017.gada pārejas posma
valsts atbalsta finansējuma, jo 2016.gadā bija graudu ražošanai nelabvēlīgi
laikapstākļi, kuru ietekmē samazinājās graudaugu ražība un būtiski pasliktinājās
graudu kvalitātes rādītāji. Lai nodrošinātu šo papildus atbalsta izmaksu tika sagatavots
Informatīvais ziņojums, Ministru kabineta rīkojums un anotācija par situāciju graudu
nozarē, pamatojot finansējuma nepieciešamību graudaugu nozarei. ,
Tāpat tika uzsākta arī tiešo maksājumu noteikumu nosacījumu pārskatīšana attiecībā
uz 2017.gadu.
Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana par ES tirgus
regulējošajiem instrumentiem (ES ārkārtas atbalsts piena nozarē, ES atbalsts par piena
ražošanas samazināšanu, nosacījumu pārskatīšana augļu un dārzeņu ražotāju
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organizācijām, ES ārkārtas atbalsts augļu un dārzeņu ražotājiem, Skolu programmas,
intervences mehānisms, tarifu kvotu administrēšana un licenču sistēmas nosacījumi
u.c.), viedokļu apzināšana un Latvijas nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo
materiālu sagatavošana un Latvijas interešu pārstāvība ES institūciju darba grupu
sanāksmēs. Lai ieviestu ES nosacījumus Latvijas Republikas tiesību sistēmā,
2016.gada 2.pusē tika izstrādāti un pieņemta virkne Ministru Kabineta (MK)
noteikumu (MK 06.12.2016. noteikumi Nr.764 “Grozījumi MK 2015.gada
8.septembra noteikumos Nr.521 “Valsts un ES atbalsta piešķiršanas, administrēšanas
un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības
iestādēs””; MK 11.10.2016. noteikumi Nr.675 “Grozījumi MK 2015.gada
8.septembra noteikumos Nr. 519 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs””;
MK 16.08.2016. noteikumi Nr.549 “Grozījumi MK 2008.gada 4.novembra
noteikumos Nr.921 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to
darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga
valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām””; MK 16.11.2016. noteikumi
Nr.733 “Grozījumi MK 2016.gada 14.jūnija MK noteikumos Nr.361 “Noteikumi par
augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””; MK 2016.gada 25.oktobra noteikumi
nr.688 “ES ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”; MK
2016.gada 13.septembra MK noteikumi nr.604 “Kārtība, kādā piena ražotājiem
piešķir ES atbalstu par piena ražošanas samazināšanu”; MK 2016. gada 24.maija
noteikumi Nr. 324 “Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”).
2016.gadā turpināta sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru
(LLKC), lai palielinātu Latvijas pārtikas preču īpatsvaru publiskajos iepirkumos un
patēriņā, t.sk. organizējot tikšanās ar LLKC pārstāvjiem, lai diskutētu par vietējās
produkcijas noieta veicināšanas jautājumiem pašvaldību iepirkumos. LLKC novadu
konsultanti arī 2016.gadā tika iesaistīti zaļā publiskā iepirkuma popularizēšanas
procesā, lai palielinātu vietējo ražotāju pārstāvību zaļajos iepirkumos..
Nodrošināta Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenoto nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas veicināšanas atbalsta pasākumu uzraudzība atbilstoši
apstiprinātajam pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanas 2016.gada plānam, kas
izstrādāts atbilstoši 2013. gada 17. decembra MK noteikumiem Nr.1524 "Noteikumi
par valsts atbalstu lauksaimniecībai". Sadarbībā ar LPUF iesniegts Patentu valdē
vārdiskās preču zīmes “Zaļā karotīte” reģistrācijas pieteikums.
Nodrošināta ES un valsts atbalstīto informatīvo un veicināšanas programmu
uzraudzība. 2016.gadā Stādu audzētāju biedrība turpināja realizēt programmu
“Dārznīca”, lai palielinātu ES izcelsmes augu patēriņu un informētu par videi
draudzīgām augu audzēšanas un kopšanas metodēm. Savukārt 2016.gada jūlijā
noslēdzās Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija realizētā 2 gadu
programma “Bio par mums” bioloģiskās produkcijas patēriņa veicināšanai.
Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares kopstendu pārstāvniecība
starptautiskajās lauksaimniecības un pārtikas produktu izstādēs. 2016.gadā turpināta
tālāka iesaiste Ķīnas un Austrumeiropas valstu sadarbības asociācijā par
lauksaimniecības jautājumiem, tostarp nodrošinot ZM pārstāvību Centrāleiropas un
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Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) lauksaimniecības ministru forumā,
lauksaimniecības sadarbības asociācijas konsultatīvās padomes sanāksmē un agrotirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forumā 2016.gada nogalē (Kīna, Kuņmina).
2016.gadā aktīvi ņemta dalība ĀM organizētajā darba grupas 16+1 formāta ietvaros
organizēto pasākumu koordinēšanai sanāksmēs, sniedzot priekšlikumus par
plānotajiem 16+1 pasākumiem Rīgā. Vienlaikus organizētas sanāksmes un veikta
informācijas apmaiņa ar nozares uzņēmējiem par Ķīnas sertifikācijas procesu medum,
liellopu un aitu gaļai, kā arī veicamajām darbībām iekļūšanai eksportētāju sarakstā.
2016.gadā turpinājās arī darbs ar KLP vienkāršošanas jautājumiem, kuru ietvaros tika
sniegti Latvijas priekšlikumi par zaļināšanas, savstarpējās atbilstības nosacījumu un
kontroles sistēmas vienkāršošanu REFIT platformas ietvaros (platforma ES tiesību
aktu vienkāršošanai un regulatīvā sloga samazināšanai). KLP vienkāršošanas ietvaros
turpinājās darbs pie par TKO jautājumu vienkāršošanas priekšlikumu iestrādes ES
īstenošanas un deleģētajos tiesību aktos. Tika nodrošināta Latvijas dalība komisijas
darba grupās, diskutēts un izteikti priekšlikumi un iebildumi par zaļināšanas
(kultūraugu dažādošanu, ekoloģiski nozīmīgajām platībām un ilggadīgajiem zālājiem)
prasību pārskatīšanu vienkāršošanas nolūkos. Ir izvērtēti Omnibuss regulas piedāvātie
vienkāršošanas priekšlikumi, t.sk. citu dalībvalstu priekšlikumi - sniegti komentāri un
priekšlikumi. Kā arī nodrošināta dalība pozīcijas ES Kopējās lauksaimniecības
politika pēc 2020.gada gatavošanā. KLP vienkāršošanas ietvaros skatīti priekšlikumi
par augļu un dārzeņu tirdzniecības standartu nākotni.
2016.gadā aktīvi tika strādāts pie jautājumiem, kas saistīti ar zaļo publisko iepirkumu
sistēmas pilnveidi. Lai veicinātu paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu īpatsvaru
zaļajos publiskajos iepirkumos un nodrošinātu efektīvu noslēgto pārtikas produktu
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildi attiecībā uz piegādāto pārtikas
produktu kvalitātes atbilstību zaļā iepirkuma kritērijiem tika sagatavoti vairāki
priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei likumprojekts “Publiskais iepirkumu likums”,
likums “Pārtikas aprites un uzraudzības likums”, likumprojekts “Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un MK noteikumu projekts “Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”) un izstrādāti praktiski
ieteikumi iepirkumu veicējiem sekmīgākai zaļo publisko iepirkumu kritēriju
piemērošanai pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.
Lai veicinātu Nacionālo bruņoto spēku nepārtrauktu apgādi ar augstākajiem kvalitātes
un vides standartiem atbilstošu vietējo lauksaimniecības un pārtikas nozares
produkciju, 2016.gada nogalē tika parakstīta Vienošanās par sadarbību starp
Aizsardzības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federāciju un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.
2016.gadā Pārtikas nozares padomes ietvaros tika aktualizēti vairāki būtiski ar
pārtikas nozari saistīti jautājumi, tostarp attiecībā uz veselīgo atļauto produktu
saraksta paplašināšanas iespējām konkrētu sociālo grupu uzturā, piena ražotāju
atbalsta pasākumu ieviešanas iespējām Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumos,
valsts atbalsta iespējām Latvijas lielajiem pārtikas nozares uzņēmumiem jaunu
eksporta tirgu apgūšanai, ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumiem
lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā. 2016.gadā tika sasauktas 2 sēdes.
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Lai nodrošinātu Latvijas interešu pārstāvību ES līmeņa darba grupās un sanāksmēs,
tika vērtēti un sagatavoti viedokļi par vairākiem Eiropas Komisijas un Padomes
izstrādātajiem dokumentiem attiecībā uz lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas
piegādes ķēdē un negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas iespējām. . Sagatavots
Latvijas viedoklis par Lauksaimniecības tirgus darba grupas ziņojumu “Jaunas rīcības
ES pārtikas ķēdē”. Nodrošināta dalība un Latvijas interešu pārstāvība EK organizētājā
Augsta līmeņa pārtikas piegādes ķēdes labākai funkcionēšanai forumā un foruma
ietvaros organizētajās darba grupas sanāksmēs par pārtikas piegādes ķēdes ilgtspējas
un pārtikas nozares konkurētspējas jautājumiem un Augsta līmeņa piena darba grupas
sanāksmē par piena ražotāju konkurētspējas celšanas iespējām kopējā pārtikas
piegādes ķēdē.
Izvērtējot iespējas PVN likmes diferencēšanai pārtikai, ir veiktas šādas aktivitātes:
2016.gada 21.oktobrī notika ZM pārstāvju tikšanās ar Polijas Zemkopības ministrijas
pārstāvjiem par Polijas pieredzi PVN likmju diferencēšanā pārtikas produktiem. Ir
uzsākta darba grupas veidošana, kura sniegs priekšlikumus PVN likmes
diferencēšanai pārtikai ar mērķi veicināt vietējo pārtikas produktu patēriņu un Latvijas
tautsaimniecības izaugsmi. Izvērtēts nepieciešamais finansējums pārejas posma valsts
atbalstam un ieplānots vidēja termiņa budžeta ietvarā 2017. – 2019. gadam.
Finansējums pārejas posma valsts atbalstam 2017., 2018., 2019. gadam tika
apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§
4.punktu, nosakot finansējumu ik gadu 13 000 000 EUR apmērā un 41.punktu,
piešķirot finansējumu jauno politikas iniciatīvu “Papildu valsts atbalsts piena
nozarei” īstenošanai ik gadu 7 000 000 EUR apmērā.
Izstrādājot Meliorācijas politikas plānu, turpinājās Meliorācijas politikas plāna
projekta saskaņošana ar sabiedriskajām organizācijām.
Turpinot AS „Latvijas Valsts meži” meža zemes iegādes programmu, 2016. gadā
nopirkti 1111,8 hektāri zemes. Nodrošināta Koksnes un FLEGT regulas prasību
izpilde. Nodrošinot valsts un ES atbalsta normatīvo aktu izstrādi meža nozares,
medību saimniecības un meliorācijas attīstībai, aktualizēti atbalsta saņemšanas
nosacījumi.
Īstenojot Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam, tika
turpināts sniegt publisko atbalstu zivsaimniecības nozares konkurētspējas
pieaugumam, vienlaikus sekmējot arī attiecīgo resursu ilgtspēju un to izmantošanas
efektivitāti. Pārskata periodā nodrošinātas atbalsta saņemšanas iespējas
zivsaimniecības nozares attīstībai 17 Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam pasākumos.
Efektīvākai publiskā atbalsta piesaistei zivsaimniecībā, kā arī lai mazinātu Krievijas
sankciju radītās sekas un veicinātu zivsaimniecības nozares pārorientāciju uz jaunu
produktu ražošanu un pielāgošanos jauniem noieta tirgiem, tika izstrādāti grozījumi
Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam (2016.gada
16.jūnijā iesniegti Eiropas Komisijā), paredzot palielināt pieejamo publisko
finansējumu pievienotās vērtības radīšanai zvejas produktiem.
Ieilgušo Krievijas sankciju radīto izaicinājumu risināšanai, jaunu produktu veidu
ražošanas sekmēšanai, papildus pievienotās vērtības radīšanai zvejas un akvakultūras
produktiem, kā arī administratīvā sloga mazināšanai tika pilnveidoti publiskā atbalsta
saņemšanas nosacījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290
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“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas
un izkraušanas vietas"”, Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā"”, Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos
Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana”", Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"”
un Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr. 458 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde””.
Lai sekmētu inovāciju ienākšanu zivsaimniecībā, jaunu vai uzlabotu produktu,
tehnoloģiju, metožu izstrādi, kā arī veicinātu uzņēmēju un zinātnes sadarbību tika
izstrādāti Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.193 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Inovācija””. Zvejniecības
konkurētspējas veicināšanai tika izstrādāti Ministru kabineta 2016. gada 1. marta
noteikumi Nr. 136 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā “Zvejas flotes modernizācija””, bet lai sniegtu atbalstu vides un zivju
resursu ilgtspējai - Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumi Nr.722
"Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts
saglabāšanas pasākumiem"". 2016.gadā tika nodrošināta arī projektu iesniegumu
pieņemšana attiecīgajos pasākumos.
Līdz 2016.gada beigām atbalsts zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspējas
veicināšanai sniegts 145 projektu īstenošanai, kā arī atbalstīta zivsaimniecības
uzņēmumu dalība 6 starptautiskajās izstādēs.
Koordinējot un uzraugot Bioekonomikas stratēģijas izstrādi, rīkotas tikšanās ar
Bioekonomikas starpministriju vadības grupas pārstāvjiem, kuru laikā diskutēts par
Bioekonomikas stratēģijas 2030 projektu. Stratēģijas izstrādes darba grupas ietvaros
organizētas tikšanās ar lauksaimniecības, zivsaimniecības, būvniecības,
tekstilrūpniecības, ķīmijas un farmācijas nozaru pārstāvjiem, pārrunājot šo nozaru
lomu bioekonomikas tvērumā un identificējot iespējamo ieguldījumu stratēģijas
tapšanā. Sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā organizēti vairāki
starptautiski bioekonomikas pasākumi (semināri un konferences) meža,
lauksaimniecības un pārtikas nozarēm, pieaicinot EK institūciju un ziemeļvalstu
ekspertus labās prakses pārnesei.
Turpinās darbs pie Latvijas produktu nosaukumu ierakstīšanas Eiropas Savienības
aizsargāto produktu reģistros, lai
aizsargātu mūsu gastronomisko tradīciju
mantojumu, izceļot tā daudzveidīgumu un kvalitāti, ko nosaka produktu izcelsme.
2016.gada 18.martā Eiropas Komisijā iesniegts pieteikums produkta „Rucavas baltais
sviests” reģistrēšanai Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Šobrīd ES
Aizsargāto produktu reģistros ir iekļauti pieci Latvijas produkti – Sklandrausis,
Salināta rudzu rupjmaize, Carnikavas nēģi, Jāņu siers un Latvijas lielie pelēkie zirņi.
III. Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” .
Nodrošinot VLT, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un VZST darbību, lai sekmētu
informācijas pieejamību un lauku iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku un
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zivsaimniecības atkarīgo teritoriju attīstības iespējām plānojot 2014.-2020.gada ES
fondu atbalsta aktivitātes, ir ir veiktas šādas aktivitātes:
- Sagatavoti un noslēgti ikgadējie līgumi (t.sk. vienošanās par grozījumiem)
starp ZM un LLKC par Valsts lauku tīkla (VLT) un Valsts zivsaimniecības
sadarbības tīkla (ZST) darbības nodrošināšanu un ikgadējo darba plānu aktivitāšu
īstenošanu, kuru mērķis veicināt informācijas pieejamību lauku teritoriju
iedzīvotājiem par LAP un ZRP sniegtajām iespējām, atbalsta saņemšanas
nosacījumiem, ieguldījumu nozaru attīstībā, labās prakses un pieredzes izplatīšanu
un apmaiņu, informatīvo izdevumu sagatavošana un izplatīšana u.c. Tāpat VLT un
ZST darbības ietvaros ir nodrošināta 77 novadu lauku attīstības speciālistu un 10
piekrastes teritoriju attīstības speciālistu darbība visā Latvijas teritorijā;
- Nodrošināta VLT un ZST darbības un īstenoto aktivitāšu uzraudzība,
finansējuma izlietojuma pārraudzība, veiktas pārbaudes uz vietas VLT un ZST;
- Nodrošināta līdzdalība VLT un ZST rīkotos pasākumos nozares
mērķauditorijai – semināros, darba grupās, konferencēs u.c.;
- Organizētas tikšanās ar VLT par LAP pasākuma “Sadarbība” īstenošanu, kurā
VLT pilda EIP-AGRI kontaktpunkta pienākumus Latvijā.
Sagatavoti
speciālisti ar augstāko akadēmisko izglītību lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu kā arī ar šīm nozarēm saistītās
lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un
vides apsaimniekošanas jomās, nodrošinot atbilstošu valsts finansētu studiju vietu
skaitu, primāri tās atvēlot ZM noteiktajās prioritārajās jomās.
Atbalstīta nozarei nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. ZM veicināja
papildus finansējuma piesaisti valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa
Jelgavas pils ēkas, kurā izvietotas LLU administrācija un mācību fakultātes,
saglabāšanai un atjaunošanai, ievērojot apkārtējās vides saglabāšanas,
energoefektivitātes un ilgtspējības principus.
IV. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Izstrādājot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem valsts budžeta finansējuma
piešķiršanai nacionālā meža monitoringa sistēmai zinātniski pamatotas informācijas
ieguvei par meža resursu un vides stāvokli valstī (t.sk. meža bioloģiskā daudzveidība),
ir veiktas šādas aktivitātes: Izstrādāti priekšlikumi nacionālo meža monitoringa
prioritārās informācijas ieguvei esošā valsts budžeta finansējuma ietvaros, un
aprēķināts nepieciešamais finansējums un noteikts darba apjoms, lai valstī
nodrošinātu zinātniski pamatotu informāciju klimata politikas formulēšanai zemes
izmantošanas (ZIZIM) un meža resursu stāvokļa novērtēšanas jomā.
Pilnveidojot normatīvos aktus ilgtspējīgai zemes, t.sk. meža resursu,
apsaimniekošanas veicināšanai, ir veiktas šādas aktivitātes: Saskaņots un iesniegts
Valsts kancelejā MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
26.marta noteikumos Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr. 432; saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā
Ministru kabineta noteikumu projekts “Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un
sertificēto
personu
darbības
uzraudzības
kārtība”Ministru
kabineta
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21.06.2016.noteikumi Nr. 392;saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā Ministru
kabineta noteikumu projekts “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra
informācijas aprites noteikumi”, Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr. 384;
saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projekts
"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža”, Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr.
394;saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projekts
"Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, Ministru kabineta
21.06.2016.noteikumi Nr. 393. Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Meža likumā,
iekļaujot tajā Administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās sankcijas; izstrādāti
priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228
“Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”; izstrādāts MK noteikumu projekts
“Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 598 “Grozījums Ministru
kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi””. Izstrādāti
priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.
889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”; izstrādāti priekšlikumi grozījumiem
Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.238 Ministru kabineta noteikumi
Nr.238 “Nacionālā meža monitoringa noteikumi”; izstrādāti priekšlikumi
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma grozījumam par ugunsgrēka vietas
uzraudzību mežā un iesniegti Iekšlietu ministrijā; sagatavoti priekšlikumi Zemkopības
ministrijas 27.02.2014.gada 27.februāra kārtības Nr.4 “Medījamo dzīvnieku
populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas
metodika” (izdota saskaņā ar Medību likuma 20. panta trešo daļu) pilnveidošanai.
Nodrošinot priekšnoteikumus Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
būvniecībai un uzturēšanai, ir veiktas šādas aktivitātes: Tiek īstenota valsts budžeta
programma 26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana.
Pilnveidojot normatīvos aktus zemes pārvaldības un meliorācijas jomā, ir veiktas
šādas aktivitātes: izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā; sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā priekšlikumi
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””,
izstrādāti priekšlikumi
grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 5. marta
noteikumos Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā,
kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, izstrādāti priekšlikumi likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, izstrādāti grozījumi Ministru
kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr.748 ”Noteikumi par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi”, izstrādāti un Saeimas komisijā iesniegti Meliorācijas likuma
grozījumi, izstrādāti un spēkā stājušies Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi
Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides
aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķi
"Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās"”, izstrādāti priekšlikumi Ministru kabineta
20.12.2016. noteikumu Nr.860 “Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu
nostiprināšanas
darbu
un
Rīgas
hidroelektrostacijas
ūdenskrātuves
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inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās
budžeta dotācijas izlietojuma kārtība” izstrādei.
Koordinēts ZM padotības iestāžu darbs Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes
direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanā- sagatavoti priekšlikumi rīcības
plānam Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE
direktīvas) ieviešanas nepilnību novēršanai. Organizētas sanāksmes padotības
institūcijām, pieaicinot speciālistus no LĢIA un VRAA; iesniegts Aizsardzības
ministrijā apkopojums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas
2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanu 2015.gadā uzraudzības rādītājiem.
Koordinēti jautājumi saistībā ar nacionālo meža monitoringu: izvērtēti nacionālā meža
monitoringa pārskati; izvērtēti meža kaitēkļu un slimību monitoringa rezultāti;
aprēķināts nepieciešamais finansējums un noteikts darba apjoms (JPI), lai valstī
nodrošinātu zinātniski pamatotu informāciju klimata politikas formulēšanai zemes
izmantošanas (ZIZIM) un meža resursu stāvokļa novērtēšanas jomā, īstenojot
nacionālo meža monitoringu pilnā apmērā. Veikta meža nozares raksturojošo rādītāju
analīze un starptautisko ziņojumu sagatavošana: sagatavots Latvijas apvienotais meža
nozares ziņojums (JFSQ) Eiropas komisijai (EK) par meža resursu izlietojumu,
saražotās produkcijas apjomu un ārējo tirdzniecību 2015.gadā; regulāri veikta datu
analīze par meža nozares ārējās tirdzniecības rādītājiem, sagatavoti dati meža nozares
bukletam "Meža nozare skaitļos un faktos, 2017". Papildus tiek gatavots projekts
infografikām par meža nozares rādītājiem publicēšanai ZM tīmekļa vietnē.
Koordinēta Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) darbība.
Uzlabojot zivju resursu ilgtspēju publiski izmantojamos ūdeņos (t.sk. pilnveidojot
normatīvo regulējumu), ir veiktas šādas aktivitātes: zivju resursu ilgtspējas
nodrošināšanai 2016.gadā dabisko ūdeņu zivju resursi papildināti par 15,7 milj. zivju
kāpuru, mazuļu un smoltu. Jaunajam zivju resursu atražošanas politikas plānošanas
periodam 17.11.2016. apstiprināts Zivju resursu mākslīgas atražošanas plāns 2017.2020.gadam. Normatīvā regulējuma pilnveidošanai zivju resursu ilgtspējīgas
pārvaldības un izmantošanas jomā izstrādāta virkne normatīvo aktu (22.03.2016.
pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295
"Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"; 13.09.2016. pieņemti grozījumi
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"; 08.11.2016.
pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību"; 08.11.2016. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"; 20.12.2016. pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""; 13.12.2016. pieņemti
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.790 “Noteikumi par zvejas
tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”; 01.11.2016. pieņemts grozījums Ministru
kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par
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speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"; 22.11.2016. pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem";
16.11.2016. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra
noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums").
Izstrādājot un īstenojot ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un zivju resursu
saglabāšanas pasākumus, lai sasniegtu ES un Latvijas zivsaimniecības politikas
mērķus, ir veiktas šādas aktivitātes: Nodrošināta ES normatīvajos aktos paredzētā
zušu krājumu pārvaldības pasākumu papildinātība un ilgtstpēja, zušu krājumu
atražošanu iekļaujot Zivju resursu mākslīgas atražošanas plānā 2017.-2020. gadam.
Nodrošināta Latvijas līdzdalība ES zivsaimniecības politikas izstrādē, sagatavotas 9
pozīcijas; 8 instrukcijas; 6 rakstiskie komentāri (t.sk. par zvejas iespējām Baltijas
jūrā) 4 informatīvie ziņojumi par ES normatīvo aktu projektiem. Nodrošinātas zvejas
iespējas Latvijas zvejas kuģiem, kuri zvejo Starptautisko zvejniecības pārvaldības
organizāciju ūdeņos un trešo valstu ūdeņos, īpaši aizstāvētas sniega krabju zvejas
flotes intereses Svalbāras apgabalā, kuru izmantošanai gan šobrīd rādusies šķēršļi,
sakarā ar ES un Norvēģijas atšķirīgo nostāju šīs zveja jautājumos. Nodrošināti
nepieciešamie pasākumi, lai atturētu zivsaimniecības nozares uzņēmējus no
sadarbības ar nesadarbīgajām valstīm nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas
apkarošanas jomā.
Kopējās zivsaimniecības politikas pasākumu iekļaušanai Latvijas zivsaimniecības
pārvaldības sistēmā nodrošināti Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles
sistēmas uzlabošanas pasākumi, t.sk. LZIKIS pilnveidošana kontroles uzlabošanai un
elektronisko zvejas produktu izsekojamības sistēmas nodrošināšanai. Pamatojoties uz
publiskā iepirkuma rezultātiem un saskaņā ar noslēgto līgumu, tika uzsākta
izsekojamības sistēmas izstrāde un ieviešana Latvijā, lai visas zvejas un akvakultūras
produktu partijas no nozvejas līdz mazumtirdzniecības vietai elektroniski būtu
izsekojamas visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos. Minētā projekta
realizācijas termiņš ir 2017.gads.
Strādājot pie tādu izmaksu efektīvu siltumnīcefekta gāzu emisiju optimizēšanas
pasākumu atlases lauksaimniecības darbībās, kas vienlaikus sekmētu nozares
ilgtspējīgu attīstību un veicinātu valsts klimata mērķu izpildi, veiktas šādas
aktivitātes: sagatavota un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
iesniegta informācija par indikatīviem izmaksu efektīviem pasākumiem
lauksaimniecībā ietveršanai informatīvajā ziņojumā "Par Klimata un enerģētikas
politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu", sagatavota
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegta informācija
konceptuālam ziņojumam par Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu
laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanu sadalījumā pa
nozarēm.
Izveidojot un pilnveidojot aramzemju un zālāju apsaimniekošanas siltumnīcefekta
gāzu emisiju uzskaites sistēmu Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes
institūtu “Silava” iegūta sākotnējā informācija par lauksaimniecības augsnes oglekļa
krājumiem, un izvērtētas Latvijas apstākļiem piemērotākās augsnes oglekļa krājumu
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modelēšanas iespējas.
Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” sagatavots pārskata
ziņojums par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības
(ZIZIMM) sektora klimata pasākumiem atbilstoši 2013. gada 21. maija Eiropas
Parlamenta un Padomes lēmuma (529/2013/EK) 10. pantam.
Strādājot pie lauksaimniecības un zemes izmantošanas, zemes izmantošanas
maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites un
prognozēšanas ziņojumu sagatavošanas atbilstoši kompetencei izvērtēti nacionālie
ziņojumi un ņemta dalība Latvijas Otrā Divgadu ziņojuma (BR2) starptautiskā
pārbaudē, ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ziņošanas ietvaros.
Uzlabojot lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu, ir
veikti grozījumi vairākos jomu regulējošos normatīvajos aktos. Lai mazinātu
administratīvo slogu fiziskām personām, turpmāk informāciju, kas saistīta ar fizisko
personu apmācību, sertifikāta un apliecības izsniegšanu, būs iespējams iesniegt,
izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, kā arī izglītības iestādei un šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai būs nodrošināta pieeja datu centra
reģistram tika izstrādāti 2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 229
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā
apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu,
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība,
kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības."
2016.gada 19.maijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.303 “Grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr.447 „Noteikumi par šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un
anulēšanas kārtību.”” Grozījumi tika veikti, lai piemērotu vienādus saimniecību
vērtēšanas kritērijus attiecībā uz pietiekamu dzīvnieku skaitu saimniecībās, ja tās
pretendē uz šķirnes saimniecības statusu, kā arī lai precizētu prasību attiecībā uz
vaislinieku pārbaudi šķirnes saimniecībās un nodrošinātu vienotas informācijas
iesniegšanu datu centrā par šķirnes saimniecībām.
Lai sakārtotu un precizētu lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju
vērtēšanas komisijas darba organizāciju, samazinātu administratīvo slogu LDC
attiecībā uz informācijas aktualizēšanas biežumu tā mājaslapā, kā arī lai precizētu
nosacījumus ģenētisko resursu saglabāšanas programmu izstrādei un īstenošanai
pieņemti 2016.gada 19.maija MK noteikumi Nr.304 “Grozījumi Ministru kabineta
2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”” izstrādāti,
Lai precizētu termina “ novietne” definīciju pieņemti 2016.gada 7.jūnija MK
noteikumi Nr.354 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15.jūija noteikumos
Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
2016.gada 13.septembra MK noteikumi Nr.607 “Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu
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pārraudzības kārtība”” precizē virspārraudzības kārtību, nosakot, ka gadījumos, kad
pārraudzībā aprēķinātais piena daudzums ganāmpulkā vairāk par 15 % atšķiras no
ganāmpulkā pārdotā piena apjoma, ganāmpulka īpašniekam minēto piena apjomu
atšķirība ir jāpierāda ar dokumentiem. 2016.gadā sagatavoti un 2017.gada 3.janvārī
pieņemti MK noteikumi Nr.10 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija
noteikumos Nr.361 ”Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas
noteikumi””, kuri atvieglo spēkā esošo regulējumu un paredz, ka turpmāk ievestos
liellopus varēs ierakstīt ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja to izcelsme ir zināma divās
paaudzēs, bet ievesto liellopu pēcnācējus ciltsgrāmatā varēs ierakstīt tad, ja to
izcelsme ir zināma trijās paaudzēs.
Ieviešot ES prasības augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta izveidei un precizējot
pavairošanas materiāla apriti atbilstoši ES prasībām, ir pieņemti divi MK noteikumi (
03.01.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas
noteikumi” un 07.02.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas
materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”).

Harmonizējot sēklkopībā izvirzītās prasības atbilstoši ES likumdošanai, ir pieņemti
virkne MK noteikumu (14.06.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 379 „Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr. 120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”, 21.06.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.395 “Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 “Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudi”; 16.08.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.559 “Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”,
16.08.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.548 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra
noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”, 20.12.2016. Ministru kabineta
noteikumi Nr.867 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 “Eļļas augu
un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi ).

ZM kompetences ietvaros sagatavota informācija par indikatīviem izmaksu
efektīviem pasākumiem, kuru īstenošana uzsākta, vai papildu pasākumiem SEG
emisiju samazināšanai no lauksaimniecības darbībām, kas sekmē nozares ilgtspējīgu
attīstību un potenciālo SEG emisiju samazināšanas un piesaistes mērķu izpildi
2030.gadam. Atbilstoši MK 2015.gada 1.decembra protokola Nr.64 45.§
„Informatīvais ziņojums "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no
2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu" 7.punktam ZM ir nosūtījusi pieprasīto
informāciju VARAM.
ZM atbilstoši kompetencei ir iesniegusi informāciju VARAM konceptuālam
ziņojumam par Latvijas potenciālo SEG emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam
no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšanu sadalījumā pa nozarēm..
VARAM strādā pie gala ziņojuma sagatavošanas un starpministriju saskaņošanai
pirms iesniegšanas MK.
ZM piedalījās Latvijas Otrā ziņojuma (BR2) starptautiskā pārbaudē, ANO Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām ziņošanas ietvaros. BR2 tehniskais izvērtējums
noslēdzās 2016.g. 17. jūnijā.
ZM sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” sagatavojusi pārskata
ziņojumu par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības
(ZIZIMM) sektoru klimata pasākumiem atbilstoši 2013. gada 21. maija Eiropas
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Parlamenta un Padomes lēmuma (529/2013/EK) 10. pantam. Notika pārskata
saskaņošana ar citām ieinteresētajām pusēm iesniegšanai EK.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” veicis 2016. gadā plānoto darbu pie
aramzemju un zālāju apsaimniekošanas SEG emisiju uzskaites sistēmas
pilnveidošanas. Iegūta sākotnēja informācija par lauksaimniecības augsnes oglekļa
krājumiem, un izvērtētas Latvijas apstākļiem piemērotākās augsnes oglekļa krājumu
modelēšanas iespējas.
Uzlabojot lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu, ir
veiktas šādas aktivitātes: Pieņemti MK noteikumi Nr. 229 (12.04.2016.) Grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca
fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību,
mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm
personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības." Pieņemti MK noteikumi
Nr.303 (19.05.2016.) “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos
Nr.447 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības
atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību.”” Pieņemti MK noteikumi Nr.304
(19.05.2016.) “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 567
„Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības
kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa
piešķiršanas kārtību.”” Pieņemti MK noteikumi Nr.354 (07.06.2016) “Grozījums MK
2014. gada 15.jīnija noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras
dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība.” Pieņemti MK noteikumi Nr.607 (13.09.2016)
“Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 “Slaucamo
govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība.””2016.gadā sagatavoti un 2017.gada
sākumā pieņemti MK noteikumi Nr.10 (03.01.2017.) “Grozījumi Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 ”Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi.””.
Ieviešot augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstu un pavairošanas materiāla apriti
atbilstoši ES prasībām, ir veiktas šādas aktivitātes: 03.01.2017. pieņemti MK
noteikumi Nr.16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”.
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla
atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”. Plānots pieņemt MK līdz 31.01.2017.
Harmonizējot sēklkopībā izvirzītās prasības atbilstoši ES likumdošanai, ir veiktas
šādas aktivitātes: Pieņemta virkne MK noteikumu (MK noteikumi Nr.867
(20.12.2016); “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352
“Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”. MK
noteikumi Nr.395 (21.06.2016.) “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumos Nr.1229 “Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma
un stabilitātes pārbaudi”; MK noteikumi Nr.559 (16.08.2016.) “Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību
novērtēšanas noteikumi”; MK noteikumi Nr.548 (16.08.2016.) “Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga
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nolikums”).
Izstrādāts Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2017.–2023.
gadam (MK 27.04.2016. rīkojums Nr.271 „Par Nacionālās bioloģiskā drošuma
sistēmas attīstības plānu 2017.-2019. gadam”).
V. Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
Pilnveidota dokumentu “Dienesta vajadzībām” aprite un nodrošināta iespēja Eiropas
Savienības institūcijas dokumentus “Dienesta vajadzībām” iespēju izmantot valsts
informācijas sistēmu ESVIS (Eiropas Savienības valsts informācijas sistēma)
dokumentu apritei. Ministrijas administratīvā darba nodrošināšanai nepieciešamo
iepirkumu realizēšana tiek veikta plānveidīgi, ņemot vērā ministrijas vajadzības un
pieejamos finanšu resursus, kā arī ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu realizācijā tiek
piesaistīti nepieciešamie speciālisti, lai maksimāli ātri izstrādātu attiecīgās aktivitātes
vajadzībām nepieciešamās tehniskās specifikācijas un realizētu nepieciešamos
iepirkumus. Iepirkumu līgumi tiek sagatavoti atbilstoši ministrijā noteiktajai kārtībai
Nr.21 (07.10.2013.), kā arī ievērojot MK instrukcijā Nr.7 (02.07.2013.) “Ārvalstu
finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija
valsts tiešās pārvaldes iestādēs” un MK instrukcijā Nr. 3 (20.09.2016.) “Ārvalstu
finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija
valsts tiešās pārvaldes iestādēs” noteikto kārtību. Par katra līguma izpildi ir noteikta
atbildīgā persona, kura uzrauga līguma pienācīgu un savlaicīgu izpildi. Ir noslēgti
uzturēšanas līgumi par DVS un RVS uzturēšanu un jaunināšanu. Sistēmu
atjaunināšana (kļūdu labojumi, papildus konfigurācija utt.) tiek veikta ne retāk kā reizi
ceturksnī. Tika turpināta sadarbība ar VARAM (VRAA) par ZM nozaru pakalpojumu
pieejamību valsts KAC. ZM pārstāvji piedalās darba grupā par MK noteikumu
izstrādi, lai sistematizētu iestāžu sniegtos e-pakalpojumus, kā rezultātā uzsākta ERAF
projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju attīstība 1. kārta” realizācija. Projekta ietvaros paredzēta
vienotā nozares datu centra attīstība, koplietošanas sistēmu uzlabojumi un ZM
pakļautībā esošo iestāžu pamatdarbības sistēmu izveide un papildināšana. ZM un
padotībā esošo iestāžu vienotā dokumentu vadības sistēma pieslēgta valsts dokumentu
integrācijas videi (DIV). Sadarbībā ar LDC uzsākta vienotas resora elektroniskā pasta
sistēmas izveide. Pašlaik vienoto e-pasta sistēmu izmanto jau 3 nozares iestādes, t.sk.,
ZM.
Ir sagatavoti vai pārskatīti un publicēti ZM mājaslapā dažādi informatīvi materiāli:
 ZM Tiešo maksājumu nosacījumu rokasgrāmata;
 ZM rokasgrāmata “Savstarpējā atbilstība”;
 ZM Vadlīnijas par papuvēm un atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 Informatīvs materiāls par ilggadīgajiem zālājiem;
ZM mājaslapā tika atjaunota arī vispārējā informācija par tiešajiem maksājumiem un
savstarpējo atbilstību.
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Kā ik gadu, ir sagatavots un ZM mājaslapā publicēts arī ikgadējais Lauksaimniecības
gada ziņojums. Tāpat tika gatavoti informatīvi materiāli, skaidrojumi un prezentācijas
par saimniecību pārņemšanas situācijām, Omnibuss regulas priekšlikumiem, KLP
nākotni un ES daudzgadu budžetu.
Koordinēts Latvijas pievienošanās OECD sarunu process ZM kompetences jomās,
sniegti priekšlikumi Ārlietu ministrijas sagatavotajam Informatīvajam ziņojumam par
sarunu noslēgšanu par Latvijas pievienošanos OECD. Nodrošināta ZM ekspertu
dalība, gatavotas Latvijas pozīcijas un nostājas par darba kārtības jautājumiem
nozares interešu pārstāvībai šādās OECD komitejās un darba grupās:
 Globālajā lauksaimniecības forumā un Lauksaimniecības komitejā, kurā tika
sniegta arī prezentācija par Latvijas lauksaimniecību;
 Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupā;
 Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupā;
 Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba grupā;
 Saimniecības līmeņa analīzes tīklā;
 OECD sēklu shēmas;
 Zivsaimniecības komitejas darba grupās;
 Biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un konverģējošo tehnoloģiju darba grupas
sanāksmēs.
Ir veikta dažādu OECD pētījumu un publikāciju izpēte par ministrijas atbildības
tēmām, nodrošināta OECD pētījumu datu bāzes pilnveide un papildināšana. Regulāri
ir atjaunota informācija ZM mājaslapā par OECD publikācijām.
Koordinēta un nodrošināta informācijas aprite starp ZM struktūrvienībām saistībā ar
Vairākpusējā pakalpojumu tirdzniecības nolīguma (TiSA) sarunu aktualitātēm –
izvērtēti saistītie dokumenti un definēta nostāja. Izskatīti un izvērtēti EK paziņojumi
un citi dokumenti par Eiropas Digitālā vienotā tirgus stratēģiju un Vienotā tirgus
pilnīgošanas stratēģiju, sniegta informācija par interesēm attiecībā uz informāciju par
paredzēto iniciatīvu virzību.
Uzraudzīta lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK,
TICIS) darbība, koordinēta bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas
sagatavošana un uzraudzīta lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmas
(ISAMM) darbība (piem., pastāvīgi veikta koordinācija ar atbildīgajām ZM
struktūrvienībām un citām par ziņošanu atbildīgajām institūcijām par ISAMM
aktualitātēm un ieplānotajām izmaiņām sistēmā).
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla
izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība”.
Pārskata gadā nodrošināta bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas
apkopošana un apstrāde, informācijas datu bāzes aktualizēšana, papildinot ar
informāciju par 2015. gadu.
Tika sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas atskaites par bioloģiskās
lauksamniecības rezultātiem Latvijā 2015.gadā.
Sadarbībā ar LDC un sertificējošajām institūcijām 2016.gadā aktīvi norisinājās darbs
pie bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā esošo lauksaimniecības dzīvnieku reģistra
automatizēšanas jautājumiem. Sniegti ZM kompetencē esošie ziņojumi ISAMM
sistēmā. Izstrādāta
ZM 26.10.2016. kārtība Nr.24 “Par Eiropas Komisijas
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Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas
administrēšanu”.
ZM izstrādāto tiesību aktu projektu anotācijas saturiski kļūst kvalitatīvākas. Politikas
izstrādātāji no dažādiem departamentiem ir apmeklējuši VAS organizētos kursus par
tiesību aktu projektu anotāciju aizpildīšanas aspektiem, t.sk. arī par administratīvā
sloga ietekmes izvērtējumu un administratīvo izmaksu monetārajam novērtējumam.
Izstrādāta un apstiprināta ministrijas kārtība par koleģiālo institūciju izveidošanu un
darbību.
Ir izvērtēta Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai deleģētā pārvaldes
uzdevuma efektivitāte, kā rezultātā secināms, ka darba izpildes kvalitāte ir
uzlabojusies būtiski. Par to liecina arī ministrijas kā augstāk stāvošas institūcijas
LLKA lēmumu apstrīdēšanas gadījumos izskatīto sūdzību skaits un LLKA sagatavoto
administratīvo aktu kvalitāte (LLKA apstrīdēto lēmumu atstāšana spēkā).
Visām ministrijas amatpersonām un darbiniekiem ir izstrādāti un valsts sekretāra
apstiprināti amatu apraksti atbilstoši noteiktajam standartam.
Apstiprināts AS LVM vispārējais stratēģiskais mērķis (MK 23.03.2016. rīk. Nr.227)
un saglabāta AS LVM līdzdalība sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts". 2016 gada jūlijā izveidota AS LVM
padome piecu neatkarīgu locekļu sastāvā. 24.10.2016. apstiprināta AS LVM vidēja
termiņa darbības stratēģija. 21.06.2016. MK atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs",
saglabājot tās pašreizējo juridisko statusu ar 99,32 procentiem valsts kapitāldaļu un
noteica vispārējo stratēģisko mērķi. 2016.gada nogalē iesniegta informācija MK
lēmuma pieņemšanai “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar
valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”” un “Par valsts līdzdalības saglabāšanu un vispārējā stratēģiskā mērķa
apstiprināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts””. Uzraudzīta
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas efektivitāte, izmantošanas ekonomiskums un uzskaites pilnīgums, t.sk.
nodrošināts informācijas pilnīgums, precizitāte un savlaicīgums par ministrijas
valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM vienotās grāmatvedības un personāla
vadības sistēmas Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības (NĪP) modulī. Nodrošināta
zemesgrāmatā neierakstīto nekustamā īpašuma objektu, t.sk. valsts meža zemes
reģistrācija zemesgrāmatā un turpināta to nekustamā īpašuma objektu atsavināšana,
kas vairs nav nepieciešami ZM funkciju veikšanai.
Nodrošināta 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 izpilde.
Nodrošināta valsts pamatbudžeta un ES politiku īstenošanas instrumentu un citu
ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā
finansējuma plānošana valsts budžetā atbilstoši plānotajam un aktuālajām vajadzībām.
Nodrošināta vienotas grāmatvedības politikas uzraudzība padotībā esošajās iestādēs,
veicot datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības uzskaites sistēmā
Horizon.
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Lai nodrošinātu LAP un ZRP 2014.-2020” pieejamo tehniskās palīdzības finanšu
līdzekļu efektīvu izmantošanu, lai atbalstītu programmu ieviešanas, pārvaldības,
informēšanas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, ir veiktas šādas aktivitātes:
-Nodrošināta finansējuma sekmīga apguve, Tehniskās palīdzības komisijas darbība
– uzraudzīts darbību īstenošanas progress un pieņemti lēmumi par jaunu darbību
īstenošanu;
-Sagatavoti un LAD iesniegti 7 projektu iesniegumi Tehniskās palīdzības darbību
veidiem – pārvaldības, kontroles, informēšanas, novērtēšanas un uzraudzības
darbību īstenošanai;
-Sagatavoti un LAD iesniegti 23 maksājuma pieprasījumi (pa ceturkšņiem) par
LAP un ZRP Tehniskās palīdzības apstiprināto projektu ietvaros īstenotajām
darbībām;,
-Nodrošināta līgumsaistību un apstiprināto darbību izpildes uzraudzība.
Pārraugot Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu, saskaņā ar 2015.gada 22.
decembrī starp ZM un LLKC noslēgto līgumu Nr.131 par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” 2016. gadam nodrošināta piešķirto valsts
budžeta līdzekļu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” izlietojuma pārraudzība, , izvērtējot un
saskaņojot pārskatus par ceturkšņu ietvaros veiktajām darbībām.
Turpinot LAP 2007-2013 un Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam īstenošanas uzraudzību un nodrošinot
sekmīgu, efektīvu plānošanas perioda slēgšanu, ir veiktas šādas aktivitātes:
-Sagatavots un apstiprināts Uzraudzības komitejā noslēguma ziņojums par ZRP
2007-2013 īstenošanu, lai atbilstoši ES tiesību aktos noteiktajiem termiņiem
nosūtītu EK kopā ar Sertifikācijas iestādes un Revīzijas iestādes dokumentiem;
-Nodrošināta LAP un ZRP 2007-2013 gadam neatbilstību gadījumu ziņošana
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF);
-LAP 2007-2013 noslēguma ziņojums apstiprināts no EK puses 23.08.2016. un
Latvija kā dalībvalsts saņēmusi gala maksājumu no EK par LAP 2007-2013
īstenošanu.
Nodrošināta LAP un Zivsaimniecības Rīcības programmas novērtēšanas pasākumu
īstenošana atbilstoši noteiktajām Vadošās iestādes funkcijām.
Koordinēta un vadīta pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas
pārstāvjiem dalībai ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes formātos, un sanāksmēs, kur skata ZM
kompetencē esošus jautājumus.
Latvijas interešu pārstāvēšana (t.sk. sarunu procedūrās, tiesību aktu projektu izstrādē,
iniciatīvās un citas aktivitātes), uzraudzība, kontrole un sadarbības nodrošināšana ar
starptautiskām un ES institūcijām un organizācijām Zemkopības ministrijas
kompetences jomās.
Vadīta un koordinēta ZM ārpolitisko principu definēšanu, ārējo interešu īstenošanu
un sadarbību nozares kompetences jomās (t.sk., nodrošināt ienākošās un izejošās
ārvalstu augsta līmeņa oficiālo delegāciju vizītes, ES un starptautiski finansēto
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projektu sagatavošanu un īstenošanas uzraudzību, ZM dalību starptautiskajās
organizācijās).
ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros
izplatīto dokumentu) izvērtēšanas, kā arī Latvijas nostājas sagatavošanas jomās ir
veiktas šādas aktivitātes: nodrošināta dalība PTO Lauksaimniecības komitejas
speciālajās sesijās par PTO DDA sarunām un 11.PTO Ministru konferenci. Izvērtēti
PTO DDA sarunu ietvaros izplatītie dokumenti par PTO DDA procesu, iekšējā
atbalsta, tirgus piekļuves un eksporta konkurences jautājumiem, koordinēta
informācijas plūsma un apmaiņa, kā arī izvērtēti dokumenti un sagatavots viedoklis
par citu valstu iestāšanos PTO (Azerbaidžāna, Baltkrievija u.c.) un viedokļu
sagatavošana un informācija sniegta ĀM (Rīgā un Ženēvā). Aktīvs darbs notika pie
ES-ASV divpusējo līguma Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerības
(TTIP) nosacījumu izvērtēšanas, Latvijas nostājas sagatavošanas, kā arī dažādu
prezentāciju gatavošana sabiedrības informēšanai un tikšanās ar nozares pārstāvjiem,
kā arī ASV vēstniecību pārstāvjiem, lai pārrunātu lauksaimniecības sektora intereses
saistībā ar TTIP. Aktīvs darbs notika arī pie ES-Merkasūras valstu divpusējā
nolīguma sarunu procesa, izvērtējot izplatītos dokumentus, sagatavojot komentārus un
Latvijas nostājas, tai skaitā par abu pušu piedāvātajiem tirgus pieejas nosacījumiem.
Latvijas aizsargājošo un eksporta interešu apzināšanai tika aptaujātas nozares
organizācijas. Regulāri gatavoti dažādi informatīvie materiāli, analizējot tirdzniecības
datus par Latvijas un citu valstu savstarpējo tirdzniecību, t.sk. identificējot pozitīvos
un problemātiskos sadarbības aspektus. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai
tirdzniecības jomā ar Krieviju, ASV, Ķīnu, Ukrainu, Kanādu, Norvēģiju Japānu un
Islandi. Aktīvs darbs Latvijas un ES līmenī saistībā ar trešo valstu, kā Krievijas,
īstenotajiem tirdzniecības nosacījumiem un to radītajām sekām Latvijas
lauksaimniecības nozarei (it īpaši, piena un zivsaimniecības nozarei). Izvērtēta
Kirgizstānas ievedmuitas nodokļu palielināšana lauksaimniecības un pārtikas precēm ,
šai valstij pievienojoties Eirāzijas Ekonomiskās savienības Muitas ūnijai un
komentāri, priekšlikumi par šiem jautājumiem sniegti ĀM. Izvērtētas un sniegts
atzinums par citu ministriju sagatavotājiem pozīciju, instrukciju un dažādu
informatīvo materiālu projektiem par ārējās tirdzniecības jautājumiem. Koordinēta un
sagatavota informācija par iekšzemes atbalstu lauksaimniecībai PTO paziņojumam.
Izvērtēti vairāki SPS ziņojumi un starptautiski līgumi (tai skaitā par TTIP, par ESKanādas Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) parakstīšanu,
PTO strīdus paneļa jautājums par sadarbību ar Krievijas Federāciju, aizsardzības
jomas sadarbības līgums ar ASV).
Notika lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas
apkopošana un uzkrāšana, novērtēšana un analītisku nozaru pārskatu sagatavošana. t.
ZM speciālisti uzsākuši darbu pie jauna projekta – sagatavoti un publicēti ZM
mājaslapā ikmēneša pārskati par lauksaimniecības nozarēm iekļaujot lopkopības un
augkopības sektorus. Pārskats vienā lapā vienkopus atspoguļo vairākus svarīgus
rādītājus, kas var būt noderīgi lauksaimniekiem, ražotājiem un tirgotājiem. Tas sniedz
ieskatu par pēdējām tirgus attīstības tendencēm konkrētā lauksaimniecības sektorā,
atspoguļojot tādus nozīmīgus rādītājus kā cenu izmaiņas, ražošanas attīstība un
tirdzniecības perspektīvas.
Organizēta regulāra statistiskās informācijas ieguve no Lauksaimniecības datu centra
tirgus un cenu uzraudzības un analītisko materiālu gatavošanas vajadzībām. Regulāri
atjaunota pieejamā statistikas informācija par nozarēm. Vērtējot Krievijas Embargo
ietekmi Latvijas piensaimniecības nozarē, apkopota informācija par piena
saimniecībām, piena pārstrādātājiem un veikta finanšu rādītāju analīze; apkopota
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informācija par piena saimniecībām, kuras bankrotējušas vai ievērojami
samazinājušas savu saimniecisko darbību. Regulāri gatavoti dažādi informatīvie
materiāli, analizējot tirdzniecības datus par Latvijas un citu valstu savstarpējo
tirdzniecību, t.sk. identificējot pozitīvos un problemātiskos sadarbības aspektus.
Regulārs darbs pie Latvijas, ES un pasaules (biržu) cenu apkopošanas, apstrādes un
uzkrāšanas par dzīvnieku izcelsmes un augkopības produktiem. Pēc pieprasījuma,
t.sk. sabiedrisko mediju vajadzībām, gatavota dažāda skaidrojošā informācija par
lauksaimniecības nozaru aktualitātēm, kā arī regulāri gatavoti informatīvie un
analītiskie materiāli (prezentācijas) ZM vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem
par Latvijas ārējo tirdzniecību un cenām.
Sagatavota informācija „Pircēja ceļvedim” par zivīm un zivju produktiem, svaigpienu,
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un kvasu, piena produktiem un produktiem no
piena, kuriem pievienoti augu tauki, saldējumu, sulām, nektāriem un sulu dzērieniem,
augļu un dārzeņu izcelsmi, ievārījumu, džemu, želeju, marmelādi, svaigiem augļiem
un dārzeņiem, transtaukskābēm, derīguma termiņu “izlietot līdz” un “ieteicams līdz”
izpratni un atšķirībām, pārtikas piedevām (E-vielām), kūpinājumiem, grilējumiem un
benzo(a)pirēniem, dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni, bioloģisko produktu
marķējumu (kāpēc izvēlēties), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādēm (Zaļā
karotīte un Bordo karotīte). Informatīvais ziņojums „Par aizdevumu veidā īstenoto
valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei no 2015.gada 16.oktobra
līdz 2016.gada 15.oktobrim”.
Izvērtēts un mazināts administratīvais slogs nozares uzņēmējiem, pilnveidojot nozaru
normatīvo bāzi, (t.sk. uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas ZM un tās
padotības iestādēs turpinot „vienas pieturas aģentūras” un īstenojot „klusēšanas piekrišanas” principu ieviešanu; tiesību aktu projektu izstrādē nodrošināt sabiedrības
pārstāvju vai nozares ekspertu dalību; tiesību aktu projektu anotācijām veikt
administratīvā sloga ietekmes izvērtējumu un administratīvo izmaksu monetāro
novērtējumu). Ir veiktas šādas aktivitātes - Izstrādājot grozījumus LR tiesību aktos par
TKO jautājumiem, ir veikts izvērtējums par administratīvo slogu un veikti attiecīgi
aprēķini.
Sagatavota informācija EM par klusēšanas-piekrišanas principa
piemērošanu. Izstrādājot normatīvos aktus, tiesību aktu projektu anotācijā veikts
administratīvā sloga ietekmes izvērtējums un administratīvo izmaksu monetārais
novērtējumu.
Samazināts administratīvais slogs personām, kas nodarbinātas
primārajā ražošanā – vairs nav nepieciešama obligāta apmācība pārtikas higiēnas
jomā (MK 07.06.2016. noteikumi Nr.356 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada
29. septembra noteikumos Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības
kārtība pārtikas higiēnas jomā””). Samazināti finanšu izdevumi aitu un kazu sugas
dzīvnieku īpašniekiem, jo brucelozes un Maedi-Visna laboratoriskos izmeklējumus
veiks vienlaikus dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs, kurām ir piešķirts no MaediVisna oficiāli brīvas novietnes statuss (MK 02.02.2016. noteikumi Nr.75 „Grozījumi
MK 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām””) . MK noteikumu jaunā
redakcija paredz, ka brucelozes un Maedi-Visna laboratoriskos izmeklējumus veiks
vienlaikus tiem aitu sugas dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs, kurām ir piešķirts no
Maedi-Visna oficiāli brīvas novietnes statuss.
Stājās spēkā “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”, samazinot administratīvo slogu
veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, jo veterinārmedicīniskās prakses vieta
vairs nav jāreģistrē arī Latvijas Veterinārārstu biedrībā. Samazināts administratīvais
slogs personām, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) veterināro zāļu
lieltirgotavai, samazinot iesniedzamās informācijas apjomu. Lai samazinātu
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administratīvo slogu mājas apstākļos saražotajai un izplatāmajai pārtikai, paredzot to,
ka uzturvērtības paziņojums nav obligāts ir izsludināti grozījumi Pārtikas aprites
uzraudzības likumā. Pilnveidota svaigpiena kvalitātes datu bāze, ietverot arī rezultātus
par citu dzīvnieku sugu un citas ES dalībvalsts svaigpiena ražotāja kvalitātes rādītājus,
administratīvā sloga samazināšanai piena pircējiem un pārstrādātājiem (2016.gada
6.septembra MK noteikumi Nr. 597 “Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības
svaigpiena apritei”). Samazināts administratīvais slogs pārtikas uzņēmumiem, kas
nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes produktu – svaigpiena, zivju un olu – primāro
ražošanu,
PVD uzņēmumus reģistrē Lauksaimniecības datu centra datubāzē
izveidotajā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu
reģistrā.
Nodrošināta informācijas aprite par sanitārajiem un fitosanitārajiem (SPS)
jautājumiem atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas Līgumam par Sanitāro un
fitosanitāro pasākumu piemērošanu (SPS nacionālais informācijas aprites punkts
sps.enquirypoint@zm.gov.lv). Izvērtēti vairāk kā 225 dažādi Latvijas
lauksaimniecības produktu eksportam aktuālo PTO dalībvalstu (Japāna, Indija,
Kazahstāna, Ķīna, Koreja, Ēģipte, Katara, Kanāda, ASV, Apvienotie Arābu Emirāti,
Ukraina, Turcija, Krievija) iesniegtie paziņojumi par plānotajiem SPS pasākumiem.
Nodrošināta starptautiskā sadarbība Latvijas interešu aizstāvībai SPS jomā, izvērtēti
SPS jomas dokumenti un līgumos starp ES DV un trešajām valstīm iekļautie SPS
jomas nosacījumi.
Iespēju robežās tiek mazināts administratīvais slogs ES atbalsta pretendentiem,
pilnveidojot atbilstošos normatīvos aktus: Vienkāršotas, atvieglotas prasības atbalsta
saņēmējiem attiecībā uz informācijas un publicitātes prasību ievērošanu LAP 20142020 ietvaros (MK 27.09.2016. noteikumi Nr.645 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.
gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020. gada plānošanas periodā"”).
Koordinēta un vadīta pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas
pārstāvjiem dalībai ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes formātos, un sanāksmēs, kur skata ZM
kompetencē esošus jautājumus.
Ir nodrošināta nepārtraukta un mērķtiecīga Latvijas interešu pārstāvēšana
starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās (t.sk. sarunu procedūrās, tiesību aktu
projektu izstrādē, iniciatīvās un citas aktivitātes) ZM kompetences jomās. Īstenojot
sadarbību ar ārvalstīm, īpaši akcentējot Latvijā ražoto pārtikas produktu noieta tirgu
paplašināšanu, ir nodrošinātas vairākas ienākošās un izejošās ārvalstu augsta līmeņa
oficiālo delegāciju vizītes. 2016.gada novembrī zemkopības ministrs darba vizītē
apmeklēja Izraēlu, un vizītes laikā tika parakstīta Nodomu deklarācija starp Izraēlas
valsts lauksaimniecības un lauku attīstības ministriju un Latvijas Republikas
Zemkopības ministriju par sadarbību lauksaimniecības jomā.
2016.gadā ZM ir uzsākusi INTERREG EUROPE finansētā projekta "Ilgtspējīga
reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa" (BIO4ECO) ieviešanu. BIO4ECO
mērķis ir tuvināt enerģētikas un zemes politikas, veidot dialogu ar interešu grupām,
veicinot veiksmīgu pāreju uz oglekļa mazietilpīga ekonomiku, visās projektā
iesaistītajās valstīs.
Ar pieredzes apmaiņas semināru par lauksaimniecības un LULUCF sektoru
inventarizācijas ziņojumu kvalitāti, t.sk. nacionālā siltumnīcefekta gāzu emisiju
inventarizācijas ziņojuma izmantošanu lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanas robežizmaksu līkņu izstrādei” 2016.gada decembrī noslēdzās
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Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda
programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta “Nacionālās
sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par
politikām, pasākumiem un prognozēm” īstenošana.
1.5 Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai 2016.g. padotas šādas iestādes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 mežzinātnes institūts “Silava”.
Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.

Zemkopības ministrija 2016.g. ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:






Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”.
Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”.
akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”.
akciju
sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum""
(30%).
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”.

2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Budžeta programmu un apakšprogrammu, saņemto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums
ZM budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī ziedojumu un
dāvinājumu, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2016. gadā ir attēlots zemāk
esošajās tabulās. Informācija par atsevišķu budžeta programmu un apakšprogrammu
finanšu līdzekļu izlietojumu ir ietverta pārskata pielikumā.
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Tabula nr.3.
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums (eiro)
2016.gadā
2015.gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Apstiprināts
izpilde
Izpilde
likumā
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

510 615 636

634 819 024

627 146 487

501 614 276

626 624 346

618 398 232

7 723 825

7 853 523

8 492 243

133 906

122 284

122 283

1 143 629

218 871

133 729

509 798 736

636 651 081

627 307 384

495 706 149

628 669 828

620 284 650

61 610 688

65 286 000

62 492 632

399 432 537

530 064 555

527 790 864

252 903

445 460

445 460

34 410 021

32 873 813

29 555 694

14 092 587

7 981 253

7 022 734

510 615 636

634 819 024

627 146 487

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

Tabula nr.4.
Zemkopības ministrijas padotībā esošo iestāžu saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsavilkums, to izlietojums (eiro)
2016.gadā
2015.gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Apstiprināts
izpilde
Izpilde
likumā
1.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
ziedojumi un
dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

716 080

1 029 270

1 029 270

699 418

947 269

947 269

16 662

82 001

82 001

761 966

798 199

798 286

759 657

795 504

795 591
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2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

122 357

155 556

155 643

341 000

301 772

301 772

296 300

338 176

338 176

2 309

2 695

2 695

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati

2.2. Zemkopības ministrijas sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
ZM sasniegtie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji , ņemot vērā to
apjomu ir uzrādīti atsevišķi šī pārskata pielikumā nr.2..
2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Likumā «Par valsts budžetu -. gadam» ZM noteiktais prioritāšu saraksts un
saskaņā ar MK lēmumiem papildus piešķirtais finansējums jaunām politikas
iniciatīvām ir uzrādīts zemāk esošajā tabulā.
Tabula nr. 5.
Zemkopības ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu saraksts 2016.gadam
Nr.p.k.

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

1

2
Kopā pamatfunkciju īstenošanai

2.1.

Ieņēmumu daļas ( +; - )
Specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas
iegādei:
Valsts meža dienests
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 370
euro, t.sk.:
Pārtikas un veterinārais dienests

2.2.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

1.
1.1.
2.

Valsts meža dienests

Finansējuma
apmērs, (eiro)
3
321 317

292 347
292 347
28 970
1 861
148
26 857

Valsts augu aizsardzības dienests

104

Avots: Avots: likums “Par valsts budžetu -2016. gadam”

2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai
Valsts budžeta aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts
budžeta likumā, lai nodrošinātu ilgtspējīgas fiskālās politikas principa ievērošanu,
valsts budžeta deficīta un vispārējās valdības parāda stingru kontroli. Valsts budžeta
plānošanas procesā Zemkopības ministrijā netika iesniegti pretendentu pieteikumi
saskaņā ar 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 363 „ Kārtība, kādā ministrijas un
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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.6.
Zemkopības ministrijas 2017.gadā plānotās iemaksas starptautiskajās
organizācijās
Starptautiskās institūcijas nosaukums
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā
Eiropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
Epizootijas birojs (OIE)
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs
(ERFP)
Kopā

Maksājumu
apmērs, EUR
262 835
56 028
33 675
27 000
31 425
10 288
6 174
3 660
2 950
2 985
3 500
640
3 500
800
445 460

Avots: likums “Par valsts budžetu -2017. 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 budžetā ir speciāla programma,
kurā tiek rezervēti finanšu līdzekļi, kas nav sadalīti nozaru ministriju budžetos.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gada laikā ar MK rīkojumu tiek veikta papildu
finanšu līdzekļu pārdale nozaru ministrijām.
2.5. Sniegtie pakalpojumi
Zvejniecības likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka ZM zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību
izmantošanu teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī savas
kompetences ietvaros citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos
ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu ūdeņos,
ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā. Lai īstenotu šo
funkciju, nepieciešams sniegt atbilstošus pakalpojumus rūpnieciskās zvejas tiesību
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nomniekiem, kā arī pretendentiem, kuri vēlas saņemt licenci komercdarbībai
zvejniecībā, šādi nodrošinot, gan Latvijas, gan ES likumdošanas prasības.
Visu pakalpojumu pieprasījumus ZM ir iespējams iesniegt elektroniski, tomēr
elektroniska pakalpojumu saņemšana klientiem ir iespējama tikai nozvejas sertifikātu
apstiprināšanā un izsniegšanā. Tas ir tiešā veidā saistīts ar nepieciešamību pārējo
pakalpojumu izsniegto dokumentu uzrādīt papīra formā Valsts vides dienestā vai
rūpniecisko zveju kontrolējošajām amatpersonām. Pakalpojuma pieprasījuma
iesniegšana elektroniskā veidā atbrīvo pakalpojuma pieprasītāju no nepieciešamības
ierasties personīgi vai sūtīt dokumentu pa pastu, tomēr, lai stātos spēkā rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgums vai tā protokols, personai ir jāierodas klātienē parakstīt
šos dokumentus. Pēc būtības šie pakalpojumi nav pielīdzināmi klasiskā izpratnē
sniegtiem pakalpojumiem. Maksa par tiem netiek iekasēta.
2015.gada 24. marta MK noteikumu Nr. 141 „Noteikumi par zivju izkraušanas
kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudi” 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 tiem netiek iekasēta.
Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 1224/2009 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.
404/2011 (3) noteikto izsekojamības prasību izpildi un kontroli, tiek turpināts
uzsāktais darbs pie LZIKIS izsekojamības un papildinājumu izstrādes, lai visas zvejas
un akvakultūras produktu partijas no nozvejas līdz mazumtirdzniecības vietai
elektroniski būtu izsekojamas visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.
Minētā projekta realizācijas termiņš ir 2017.gads.
ZM darbības ietvaros iepriekšējo gadu laikā ir izstrādātas un tiek uzturētas vairākas
informācijas aprites un pakalpojumu sniegšanas atbalsta sistēmas (Dokumentu
vadības sistēma, Klientu pārvaldības sistēma, Elektronisko pakalpojumu sistēma,
Nozares portāls, u.c.), kā arī elektronizēti 29 ZM padotības iestāžu pakalpojumi. Kopš
2014.gada darbojas ZM Klientu apkalpošanas centrs (KAC), kurā apmeklētāji var
saņemt informāciju par Zemkopības ministrijas un tās sešu padotības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saņemt pašus pakalpojumus. KAC klientiem visu
nepieciešamo informāciju par pakalpojumiem sniedz LAD klientu apkalpošanas
speciālisti. KAC pieņemto dokumentu skaits iestāžu pakalpojumiem ir vidēji 7 933
dokumenti mēnesī kopā visos 10 KAC Latvijā. Visvairāk KAC tiek pieprasīti LAD un
LDC pakalpojumi. Pārējo padotības iestāžu klienti izvēlas pakalpojumu pieprasīt
konkrētajā iestādē. 2016.gadā ir uzsākta informācijas un komunikācijas resursu
centralizācija vienotajā datu centrā, veikta koplietošanas informācijas sistēmu attīstība
un jaunu sistēmu izveide, īpašu uzmanību pievēršot centralizētu IT drošības un
monitoringa rīku ieviešanai, nodrošinot drošu un stabilu attiecīgo sistēmu darbību.
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2.6. Vadības un darbības
nodrošināšanai ministrijā

uzlabošanas

sistēmas

efektīvas

darbības

Iekšējā kontrole un audits
Regulāri veicot auditus ZM resorā (IAN gada plāns 2016.g. izpildīts par 73%,
novirzes ir skaidrojamas ar personāla mainību), ir sniegts pozitīvs viedoklis par
iekšējās kontroles sistēmas darbību 2016.gadā “Iekšējās kontroles sistēma (IKS)
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”. IKS uzlabošanai 2016.gadā ir izteikti 104 iekšējā audita ieteikumi, no
tiem 90 ir augstas un vidējas prioritātes. Kopumā vērtējot Finanšu ministrijas
informatīvajā ziņojumā apkopoto statistiku par valsts pārvaldes iekšējā audita
darbības rezultātiem un novērtējumiem 2016.gadā, var secināt, ka ZM Iekšējā audita
struktūrvienības darbības rezultāti ir normas robežās, bet atsevišķos aspektos
pārsniedz vidējos rādītājus (piem., personāla pieredze, sertificēto auditoru skaits u.c.)
ZM Integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā Iekšējā audita nodaļa sadarbībā ar ministrijas struktūrvienību
atbildīgajām personām par procesu karšu izstrādi un aktualizēšanu ir veikusi
nepieciešamās izmaiņas ZM Integrētās vadības sistēmas procesu kartēs, procesu
sarakstā, galvenās struktūras mapēs - ZM rīkojumu (kopskaitā 174) un
kārtību (kopskaitā 27) reģistrā, amatu aprakstu reģistrā, auditu ieteikumu
reģistrā, u.c. Ar IVS lietošanu un tajā atrodamo informāciju ir iepazīstināti 10
ministrijā jaunpieņemtie darbinieki, kā arī ir sniegti dažāda rakstura skaidrojumi
ministrijas amatpersonām saistībā ar IVS. Informācija par procesu norisi ir pieejama
ikvienam ZM darbiniekam, un tā sniedz pozitīvu ieguldījumu ZM iekšējās kontroles
vides uzlabošanā.
EJZF revīzijas iestādes darbība
Par pārskata periodu 01.07.2015.-30.06.2016. EJZF Revīzijas iestāde ir pabeigusi:
·
pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes auditus par Vadošo
iestādi, Sertifikācijas iestādi un Starpniecības iestādi (LAD), auditu rezultāti ir
iesniegti atbildīgajām iestādēm;
·
2.pusgadā plānotās darbību revīzijas, un par pārbaužu rezultātiem ir
informēti atbalsta saņēmēji;
·
kontu pārskatu revīziju, un par rezultātu ir informēta Sertifikācijas iestāde.
Visu revīziju rezultāti ir apkopoti Gada kontroles ziņojumā, kas kopā ar Revīzijas
iestādes sniegto Atzinumu, Vadošās iestādes sagatavoto Pārvaldības deklarāciju un
Gada kopsavilkumu tika iesniegti EK. Ņemot vērā visu revīziju rezultātus par augstāk
minēto pārskata periodu, Revīzijas iestāde sniedza Atzinumu bez piezīmēm, tādējādi
apliecinot, ka EJZF pārskatos norādītie izdevumi, kuru atmaksa ir pieprasīta no EK,
ir patiesi, likumīgi, pareizi, un izveidotā pārvaldības un kontroles sistēma darbojas
pareizi. EK ir izvērtējusi saņemtos dokumentus un akceptējusi tajos norādīto
informāciju bez iebildēm.EZF Noslēguma kontroles ziņojuma, Atzinuma un
Noslēguma deklarācijas sagatavošanai par periodu 2007.-2013.g. visas nepieciešamās
pārbaudes ir veiktas, ir sagatavots noslēguma ziņojums un atzinums, kurš tika
iesniegts EK. Pamatojoties uz visu apjomīgo pārbaužu rezultātiem, Revīzijas iestāde
sniedza Atzinumu bez piezīmēm, norādot, ka Noslēguma izdevumu deklarācija visos
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būtiskajos aspektos pareizi atspoguļo darbības programmā samaksātos izdevumus,
tajā iekļautie darījumi ir likumīgi un pareizi.
Iespējamās korupcijas novēršana
Veikti pasākumi saskaņā ar ZM pretkorupcijas pasākumu plānu (sk. ZM interneta
mājas lapā sadaļa „Plāni, programmas, projekti”).

3. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PERSONĀLS
2016. gada janvārī ministrijā bija 247 amata vietas (213 ierēdņu amati, 31
darbinieku amats un 3 amatpersonu amati). 2016. gada sākumā bija nodarbinātas 269
personas, bet 2016.gada beigās – 268 personas no tiem 76,12 % sievietes un 23,88 %
vīrieši (1. attēls). Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits
2016. gadā bija 269.
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Personāla vidējais vecums ministrijā ir 42,1 gads. Ministrijas personāla
sadalījums pa vecuma grupām redzams 2. attēlā. 13,8 % ministrijas personāla nav
vecāki par 30 gadiem, 38,8 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. 28%
personāla ir vecumā no 41 līdz 50 gadi, 14,2% personāla ir vecumā no 51 līdz 60
gadi, 5,2% personāla ir vecumā virs 60 gadi. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir
22 gadi, bet vecākajam 75.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2016. gada decembrī
2016. gadā ministrijai bija pozitīva bilance strādājošo skaita pieaugumā
(3. attēls). Gada laikā atbrīvoti 14 ierēdņi (darbinieki), bet pieņemti 17 ierēdņi
(darbinieki).
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3. attēls. Darbinieku bilance 2016. gadā

Ministrijā strādā 3 ierēdņi ar doktora grādu, 164 ierēdņiem (darbiniekiem) ir
maģistra grāds, 92 ierēdņiem (darbiniekiem) – bakalaura grāds, 1 darbiniekam ir
pirmā līmeņa augstākā izglītība, 4 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un 4
darbiniekiem ir vispārējā vidējā izglītība (4. attēls).
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4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2016. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan
citu mācību un izglītības centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada
laikā 142 ierēdņi (darbinieki) apmeklējis Valsts administrācijas skolas un citu mācību
centru piedāvātās mācības. Vidēji katrs ierēdnis (darbinieks) gada laikā mācības
apmeklējis 1,7 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu
apmeklējuši 207 reizes un mācījās 1488 stundas. Visvairāk ministrijas ierēdņi
apmeklējuši mācību kursus „Efektivitātes pilnveidošana darbā ar MS Office 2010
programmatūru (Word, Excel)” (13 nodarbinātie), „Tiesību aktu piemērošana un
interpretācija” (10 nodarbinātie), „Shēmu, plānu, diagrammu un grafiku veidošana ar
Microsoft Visio” (9 nodarbinātie), „Lietišķā etiķete” (9 nodarbinātie), “Stresa
menedžments” (9 nodarbinātie), “Ko rakstīt un ko nerakstīt tiesību akta projekta
anotācijā” (8 nodarbinātie). Arī citos mācību centros 11 ministrijas ierēdņi un
darbinieki 124 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar amata
pienākumiem saistītiem jautājumiem, kā arī apguva angļu valodu 2340 stundu
apjomā. Francijas kultūras centra piedāvātajās mācībās 161 stundu apjomā franču
valodu bez samaksas apguva 4 ierēdņi. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 14
reizes. Kopumā 2016.gadā ministrijā strādājošie mācījušies 4113 stundas.

4.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšana
Kopējā situācija. Lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki informāciju par valsts
politiku lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas
rūpniecībā 2016. gadā regulāri saņēma ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Tika
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izdoti bukleti un ziņu lapas, rīkoti semināri, konferences, tikšanās ar zemkopības
ministru Jāni Dūklavu un Zemkopības ministrijas (ZM) speciālistiem un veikti 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 2014. - 2020.gada periodā. Lauksaimnieki, mežsaimnieki,
zivsaimnieki un pārtikas ražotāji regulāri saņēma informāciju par projektu
iesniegšanas termiņiem un par izmaiņām pasākumu nosacījumos – gan ar nozaru
sabiedrisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan Zemkopības
ministrijas mājaslapā, informācija arī ar sociālo tīklu, piemēram “Facebook”,
“Twittwr” un “Flickr” starpniecību.
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 2016. gadā sagatavota un izplatīta 324
relīzēs, kas ievietotas ZM mājaslapā www.zm.gov.lv, izplatītas sadarbības partneriem
un sociālajos tīklos. No tām 77 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. Savukārt 51 relīze informēja par EJZF
pasākumu izsludināšanu, kā arī Kopējo Zivsaimniecības politiku (KZP) un Latvijas
nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Par
meža jautājumiem informēts 18 relīzēs, bet 17 ziņās medijiem – par Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) jautājumiem. No visām ziņām plašsaziņas līdzekļiem par valsts atbalstu
ražotājiem informēja 22 relīzes, par jaunumiem Ministru kabinetā izsludinātajos un
pieņemtajos noteikumos vēstīja 117 relīzes, bet 8 relīzes informēja par aktuālo
lauksaimniecības zemes jautājumos. Par ZM aktivitātēm, atbalstot Latvijas ražotājus
jaunu eksporta tirgu apzināšanā un iegūšanā, sagatavotas un izplatītas 22 relīzes, bet
153 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.
Visa gada garumā notikušas diskusijas, semināri, darba grupas, lai ražotāju
organizācijas, pašvaldību iestādes, uzņēmējus un iedzīvotājus aktivizētu sadarboties
teritorijas attīstībā un informētu par pieejamo KLP un KZP pasākumu atbalstu.
Informatīvajā dienā reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm Latvijas
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 2016.gada 19.maijā, ko
apmeklēja 16 dažādu mediju pārstāvji, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ministrijas
amatpersonas un speciālisti sniedza skaidrojumus par nozares aktualitātēm un arī ES
fondu apguves iespējām, informāciju par pasākumu nosacījumiem un iespējām
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem .
Latvijas ražotāji piedalījušies vairākās starptautiskajās izstādēs gan ES, gan citās
pasaules daļās, kā arī gadatirgos un specializētajos pasākumos, popularizējot Latvijas
pārtikas produkciju.
Zemkopības ministrs 2016. gadā 30 darba vizītēs apmeklējis Latvijas pilsētas,
novadus un pagastus (Jēkabpils, Mārupes, Pārgaujas, Ķeguma, Smiltenes, Tērvetes,
Madonas, Krāslavas, Bauskas, Iecavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Kārsavas, Balvu,
Viļakas, Jaunpils, Kokneses, Ventspils, Gulbenes, Aglonas, Rēzeknes, Stopiņu,
Liepājas, Carnikavas novadu, Valmieru un Liepāju), ticies ar lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. Vizīšu norisi atspoguļojuši reģionālo mediju
žurnālisti.
Jānis Dūklavs un ZM speciālisti piedalījušies LTV 1, LTV 7, LNT, TV3, LR1, LR4,
EHR (bijušais radio Super FM) raidījumu ierakstos un tiešraidēs (“Krustpunkti”,
“Pēcpusdiena”, “Labrīt”), kurās notikušas diskusijas par ZM kompetences tematiku.
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Tāpat ministrs un ZM speciālisti diskutējuši par esošo situāciju un atbildējuši uz
žurnālistu jautājumiem, kas atspoguļots žurnālos „Kapitāls”, „Ir”, „Ieva”, „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), ziņu portālos (“LV portāls”, “Delfi”, “Tvnet”, “Kas
jauns”, “Lsm.lv”) specializētajos (“Latvijas Lopkopis”, “Saimnieks”, “AgroTops”,
LLKC izdevumā „Lauku Lapa” un „Zivju Lapa”) un reģionālajos medijos.
Stabilizējusies interese par nozari no krieviski rakstošo un raidošajos plašsaziņas
līdzekļu puses. Piemēram, „Million”, „Rezeknenskije Vesti”, “Subbota”, “Vesti.lv”,
Pirmais Baltijas kanāls, LTV7 krievu redakcija, Radio 4 (“Doma Laukums”) u.c. Visu
Latvijas plašsaziņas pārstāvji aktīvi interesējušies par ĀCM, suņu čipošanu un
eksporta tirgiem - īpaši piena produktiem.
Mediji arī informējuši sabiedrību par to, ka Jānis Dūklavs 2016. gadā par augstiem
sasniegumiem apbalvoja 76 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un
pārtikas aprites darbiniekus, pasniedzot MK Atzinības rakstu, ZM medaļas „Par
centību”, ZM Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.
Noorganizēti konkursi lauksaimniekiem - “Sējējs”, mežsaimniekiem – “Zelta
čiekurs”, zivsaimniekiem – “Lielais loms”. Sagatavots un izdots īpašs ZM rīkoto
konkursu „Sējējs 2016”, „Zelta Čiekurs 2016” un “Lielais Loms 2016” kalendārs
2016. gadam.
Regulāri aktualizēta informācija ministrijas interneta vietnē - publicēta jaunākā
informācija aktualitāšu un “Informācijas plašsaziņas līdzekļiem” sadaļā. Veicot
sabiedrības viedokļa apzināšanu, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un „Aptauja”
ievietoti jautājumi par ZM kompetences nozarēm un normatīvo aktu projekti.
Regulāri publicēta informācija par svarīgākajiem ZM pasākumiem un norisēm vietnes
sadaļā „Darba plāns”.
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa piedalījusies Finanšu ministrijas iniciētās
kustības “Atkrāpies” veidošanā un popularizēšanā.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. Regulāri gatavota informācija un atbildes uz
žurnālistu un lauksaimnieku jautājumiem par nozares aktualitātēm Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku saeimas (ZSA) sanāksmēm un
Lauksaimnieku konsultatīvās padomes, kā arī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas
(LPUF) sanāksmēm.
Gatavota informācija par ELFLA nosacījumiem un LAP pasākumu finansējumu,
izmaiņām normatīvajos aktos un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes (Agrifish) sanāksmēs, kas regulāri nosūtīta
lauksaimnieku organizācijām.
2016.gadā LTV 1. programmā raidījumā „Es – savai zemītei” sagatavoti 12 sižeti
“Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai”.
Radio EHR (agrākais Super FM) pagājušajā gadā sagatavoti 25 sižeti par atbalsta
iespējām, veiksmīgi realizētajiem ES fondu projektiem un nozares aktualitātēm.
Plašsaziņas līdzekļi atspoguļojuši lauku uzņēmēju konkursa „Sējējs 2016” 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
galvenie informēšanas pasākumi 2016. gadā bija šādi:
 izdoti 12 informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” izdevumi (74 400
eksemplāri gadā), katru nedēļu publicēta izdevuma elektroniskā versija –
“Lauku e-Lapa” (52 laidieni, abonentu skaits pieaudzis līdz 2500);
 organizētas 1752 publikācijas, tostarp e-publikācijas plašsaziņas līdzekļos;
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rīkots 331 pasākums lauksaimniekiem – semināri par LAP aktualitātēm,
konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni;
notikuši 520 cita veida izglītojošie pasākumi skolēniem, apmācības
jauniešiem, interneta forumi un kapacitātes celšanas pasākumi;
īstenota akcija skolēniem “Šodien laukos” un organizētas 30 informatīvās
dienas un pamatskolas un vidusskolas skolēniem;
īstenota tālākizglītība, izveidojot 104 apmācību grupas un apmācot 1899
lauksaimniekus;
dalība starptautiskajos pasākumos – izstādēs “Rāmava 2016”, “RigaFood
2016” (zīmols “Novadu garša” un konkurss “Latvijas garša”), pasākumā
“Traktordiena 2016”;
rīkota piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros par
uzņēmējdarbības veicināšanu un dažādošanu;
regulāri aktualizēts aktuālo pasākumu kalendārs.

Mežsaimniecība. Ilggadīgajai Meža dienu tradīcijai 2016. gadā - jau 88.gadskārta.
Meža dienu laikā 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 2016 moto: „Kopā nākotnes mežam!”, līdz ar to Meža dienu pamatmērķis
bija sakārtot vidi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Kā ik gadu, arī 2016.gadā Meža dienu ideju iedzīvināšanai tika nodrošināts Meža
attīstības fonda finansiāls atbalsts 67 pašvaldībās (trīs pilsētās un 64 novados),
pārstāvot visus Latvijas reģionus. Šajā gadā iesākts trīs gadu darbu cikls parkos, lai ar
labajiem darbiem sagaidītu Latvijas Republikas simtgadi. Tika un projekta gaitā vēl
tiks sakārtota vide dzīves kvalitātes uzlabošanai, realizēti darbi, kas uzlabo
kultūrvēsturisko parku stāvokli, atjaunoti vecie un veidoti daži jauni parki.
Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir nozares augstākais apbalvojums un
atzinība par ieguldījumu nozares attīstībā, 2016.gadā pasniedza jau divpadsmito 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 sabiedrības
izglītošanā”. 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 2016. gadā
notika desmito reizi, piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu
skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, iepazīstot koka daudzpusīgās
izmantošanas iespējas Latvijā un pasaulē. Moto: „Koks ir visur!”. Konkursam
2016.gadā iesūtīti 140 kolektīvu darbi – 42 darbi 1.-4.klašu grupā, 38 darbi 5.-9.klašu
grupā, 9 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 51 darbu
interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Apbalvošanas pasākums notika
Tērvetes dabas parkā.
Par mežsaimniecības aktualitātēm 2016.gada 7.decembrī rīkota Meža konference
2016 – “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”.
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Liels atbalsts sabiedrības izglītošanas nodrošināšanai ir AS "Latvijas valsts meži"
ziedojumi Meža attīstības fondam šādām mērķprogrammām: meža nozares
profesionālās izglītības attīstība, meža nozares augstākās izglītības attīstība, meža
nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, sabiedrības informēšanas
pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas un skolu
jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas.
Rīgā 2016.gada 7.decembrī 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. Apkopoto informāciju zemkopības ministrs izmantojis
diskusijās ar mežsaimniekiem un medniekiem.
VLT galvenie informēšanas pasākumi 2016. gadā bija šādi:
 izdoti četri informatīvie izdevumi meža īpašniekiem “e-Čiekurs”, katrs
5000 eksemplāros; “e-Čiekurs” informācija atsevišķā pielikumā tiek
pievienota izdevumam “Lauku e-Lapa
 “e-Čiekurs” informācija tiek ievietota arī “Lauku e-Lapā”;
 veiktas 23 publikācijas interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv par LAP
pasākumiem, veicinot ieguldījumus meža ekosistēmā;
 rīkotas divas informatīvās kampaņas par LAAP pasākumu ieguldījumiem
mežā;
 rīkotas 155 profesionālās konferences un semināri mežsaimniekiem, ko
apmeklējuši 3,5 tūkstoši interesentu;
 notikušas 100 mežsaimniecības popularizēšanas nodarbības un pasākumi
jauniešiem un skolēniem.
Zivsaimniecība. Īpaša zivsaimniecības konference 2016. gada 25. novembrī
organizēta Jūrmalā. Tajā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti
informēja par nozares aktualitātēm, 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
zivsaimniecībai 2014. – 2020. gadā.
Sagatavoti un LTV1 programmā sešas reizes pārraidīti sižeti par EJZF pasākumiem
un ES projektu realizāciju televīzijas raidījumā “Es - savai zemītei”.
Zemkopības ministrs apmeklējis zivju pārstrādātājus Ventspils, Liepājas, Carnikavas
novadā un Liepājā. Vizīšu norisi atspoguļojuši reģionālo mediju žurnālisti. Ministrs
arī vairākkārt ticies ar vadošajiem Latvijas zivsaimniekiem un zivju produkcijas
ražotājiem un diskutējis par nozares aktualitātēm.
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 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 un nozares ekspertiem arī preses seminārā reģionālajiem
žurnālistiem 2016.gada 19.maijā.
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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 programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam.
Galvenie zivsaimniecības uzņēmēju informēšanas pasākumi 2014. gadā bija šādi:
 izdoti 4 izdevuma „Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi trīs mēnešos,
22 400 eksemplāri gadā). Izdevums pieejams arī elektroniski ZST
mājaslapā www.laukutikls.lv/zivju_lapa (virs 1300 abonentu);
 sagatavota un izdota Zivsaimniecības gadagrāmata (1000
eksemplāros),
gadagrāmata
publicēta
arī
elektroniski:
http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/iznakusizivsaimniecibas-gadagramata-2016;
 organizēti 11 informatīvi semināri (260 apmeklētāji), sniegta
informācija zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvjiem par
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas sagatavošanu
LEADER iniciatīvā un par EJZF atbalsta iespējām akvakultūrā;
 notikuši 14 pieredzes apmaiņas braucieni, no tiem trīs uz citām ES
dalībvalstīm;
 aktivitātē „Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības
uzņēmējdarbības veicināšanai” informatīvās dienas, un pasākumā
iesaistījušies Kurzemes un Vidzemes novada jaunieši. Mācības
organizētas BIOR zivju audzētavā “Tome”;
 aktivitātē „Zivsaimniecības popularizēšana skolā” notikuši 11
pasākumi 10 teritorijās, kur skolēni tikās ar nozares uzņēmējiem un
apmeklēja uzņēmumus, kā arī tika iepazīstināti ar zvejniecības un
zivrūpniecības produkcijas ražošanas tradīcijām Latvijā.
Veterinārā un pārtikas jomā regulāri gatavota informācija presei un reģionālajām
preses konferencēm par aktualitātēm pārtikas, dzīvnieku barības, dzīvnieku veselības,
labturības, veterināro zāļu likumdošanas un antimikrobiālas rezistences ierobežošanas
jomā. Pēc nepieciešamības gatavota informācija un atbildes uz pārtikas ražotāju,
nevalstisko organizāciju, sabiedrības, veterināro speciālistu, dzīvnieku asociācijas
pārstāvju un dzīvnieku īpašnieku vai turētāju aktuālajiem jautājumiem, kā arī tie
izdiskutēti ar sociālajiem partneriem klātienē. 2016. gada jūnijā tika rīkota darba
grupa, kurā sniedza jaunāko informāciju un diskutēja par hroniskās novājēšanas
slimību briežu dzimtas dzīvniekiem ar biedrības „Latvijas Mednieku savienības” un
“Latvijas Mednieku asociācijas” pārstāvjiem. 2016.gadā sagatavotas 20 informācijas
un publicētas ZM mājaslapas sadaļā „Pircēja ceļvedis”, kas sabiedrībai sniedz
noderīgus skaidrojumus par pārtikas produktu veidiem, sastāvu, marķējumu un citiem
svarīgiem jautājumiem, palīdzot patērētājiem izvēlēties sev nepieciešamo pārtiku
ikdienas patēriņam. Sagatavota informācija par 2016. gadā izstrādātajām vadlīnijām
“Labas ražošanas prakses ieteikumi benzo(a)pirēna un PAO4 daudzuma
samazināšanai tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos”. Dalība Latvijas Ārstu
biedrības konferencē 2016. gada oktobrī ar lekciju par normatīvo aktu prasībām
uztura bagātinātājiem. 2016.gada decembrī dalība Latvijas ūdensapgādes un
kanalizācijas uzņēmumu asociācijas sanāksmē un dalībnieku informēšana par
dzeramā ūdens likumdošanas aktualitātēm un izmaiņām. Regulāri sagatavota un ar
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plašsaziņas līdzekļu starpniecību izplatīta informācija par biodrošības prasībām
dzīvnieku turēšanas vietās.
4.2. Izglītošanas pasākumi un sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pastāvīgās konsultatīvās institūcijas ministrijā, kas darbojās 2016.gadā ir šādas:



















Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
Nacionālā augu šķirņu padome
Augu veselības starpinstitūciju darba grupa
Medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvā padome
Meža attīstības fonda (MAF) konsultatīvā padome
Meža konsultatīvā padome (MKP)
Zivsaimniecības konsultatīvā padome
Starpinstitūciju darba grupa ‘’Zivsaimniecība’’
Sēklkopības, mēslošanas līdzekļu, lopkopības un ciltsdarba
starpinstitūciju darba grupa
Ģenētisko resursu padome
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgstpējīgas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
uzraudzības komiteja
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam uzraudzības
komiteja
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības
komiteja
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padome
Starpinstitūciju darba grupa “ES Ārējā tirdzniecība”
Pārtikas nozares padome

2016. gada beigās Aizsardzības ministrija, Zemkopības ministrija, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija parakstīja
vienošanos par sadarbību, lai veicinātu Nacionālo bruņoto spēku nepārtrauktu apgādi
ar augstākās kvalitātes un vides standartiem atbilstošu lauksaimniecības un pārtikas
produkciju, vienlaikus sekmējot nacionālās tautsaimniecības attīstību.
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. 2016.gadā
klātienē notikušas trīs sēdes, kurās skatīti dažādi nozares jautājumi, t.sk. par Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ieviešanas aktualitātēm,
nozvejas iespējām Baltijas jūrā, roņu ietekmē zvejniecībai nodarīto zaudējumu
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noteikšanu u.c. Tāpat 2016.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.
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas
pārvaldības konsultatīvajā padome, 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
2016.gadā notika četras sēdes, kurās tika izskatīti jautājumi, kas skar zivju resursu
atražošanas politiku, kā arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību normatīvā
regulējuma pilnveidošanu un citas aktualitātes, kas saistītas ar jūras piekrastes ūdeņu
un iekšējo ūdeņu zivju resursu racionālu un ilgstpējīgu izmantošanu.

5. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2017. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
Daļa no iepriekšējos gados jau uzsāktajiem darbiem tiks turpināti arī nākamajos
gados, t,sk:
 normatīvo aktu sakārtošana integrētās augu aizsardzības jomā;
 aramzemju un zālāju apsaimniekošanas siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites
sistēmas izveide un pilnveidošana;
 lauksaimniecības attīstības rādītāju prognozēšanas sistēmas izveide un
prognožu līdz 2050.gadam sagatavošana;
 normatīvā regulējuma pilnveidošana, lai uzlabotu lauksaimniecības dzīvnieku
ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu;
 nodrošināt patērētāju ar kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku;
 nodrošināt riska novērtēšanas pieejas ieviešanu dzeramā ūdens jomā, veicinot
elastīgu pieeju attiecībā uz dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādi un
ūdens kvalitātes prasību ievērošanu;
 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;
 nodrošinot sabiedrības iesaistīšanu dzīvnieku labturības uzraudzībā;
 attīstīt pārtikas kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, lai veicinātu
kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegtu
patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti;
 mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un patērētājus nodrošināt ar
nepieciešamo informāciju par pārtikas produktiem;
 nodrošināt cūku liemeņu klasifikāciju ar jaunāko klasificēšanas metodi;
 mazināt administratīvo slogu svaigpiena pircējiem un pārstrādātājiem, turpinot
pilnveidot LDC vienoto svaigpiena kvalitātes elektronisko datubāzi;
 aizsargāt Latviju no ĀCM izplatīšanās sadarbībā ar PVD ;
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izvērtēt un pēc nepieciešamības pilnveidot nacionālos un ZM iekšējos
normatīvos aktus, lai nodrošinātu efektīvu resora iestāžu darbību ELFLA un
EZJF pārvaldības un kontroles sistēmas ietvaros;
uzraudzīt nacionālo normatīvo aktu prasību ieviešanu un pēc nepieciešamības
pilnveidot nacionālos normatīvos aktus (t.sk. atbalsta nosacījumus), lai
nodrošinātu sekmīgu LAP 2014-2020 ieviešanu;
pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības nozares
intereses ES un starptautiskās struktūrās, darba grupās un aktivitātēs, kā arī
aktīvi iesaistīties KLP reformas izstrādes procesā un KLP vienkāršošanas
priekšlikumu izstrādē un to apspriešanā attiecībā uz ES tirgus regulējošajiem
instrumentiem, lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanu un tiešajiem
maksājumiem;
turpināt darbu pie ES divpusējo tirdzniecības līgumu 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,
turpināt darbu pie sistēmas pilnveidošanas par selekcionāru mantisko tiesību
efektīvu realizāciju.
pilnveidot normatīvos aktus sēklu un šķirnu saimniecisko īpašību novērtēšanas
jomā;
precizēt prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites jomā.
turpināt vienotas dzīvnieku veselības datu bāzes izveidošanu;
turpināt pasākumu, kas paredzēti rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā, ieviešanu;
turpināt aktīvu līdzdalību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
priekšlikuma par veterinārajām zālēm izskatīšanā Eiropas Savienības
institūcijās.
nodrošināt tiešo maksājumu sistēmas īstenošanu un pilnveidošanu Latvijā;
nodrošināt ELGF vadošās iestādes funkciju izpildi;
nodrošināt Latvijas pārstāvību un interešu ievērošanu Ekonomiskās
Sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) lauksaimniecības ekonomikas,
vides un tirgus politikas jomā;
turpināt atbalstīt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu veicināšanas
pasākumus un veicināt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu
eksportu;
koordinēt ar pārtikas nozari saistītus jautājumus un nodrošināt pārtikas nozarei
būtisku problēmu risināšanu Pārtikas nozares padomes ietvaros
nodrošināt lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības datu monitoringu un
ekonomisko novērtējumu;
nodrošināt un kontrolēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākumu
īstenošanu.
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2017. gadā kā galvenie ir uzskatāmi virkne uzdevumu un pasākumu ,t.sk:
 nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma
pieejamību nozarei;
 normatīvā regulējuma izvērtējums un pilnveidošana, lai nodrošinātu
kvalitatīvu un aktuālu nozares regulējumu, t.sk. Lauku attīstības programmas
precizējumi, atbalsts lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, vides,
klimata, lauku ainavas uzlabošanai, un mežu dzīvotspējas attīstībai, normatīvā
regulējuma izstrāde sadarbībai starp lauksaimniekiem, mežsaimniekiem,
lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem un pētniekiem, izstrādājot
inovatīvus risinājumus jaunu produktu, tehnoloģiju, metožu izstrādei un to
ieviešanai praksē, kā arī sadarbībai lauku tūrisma attīstības veicināšanai;
 turpināt līdzdarbību pie zaļo publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanas, lai
veicinātu paaugstinātas kvalitātes vietējo pārtikas produktu īpatsvaru zaļajos
publiskajos iepirkumos, un darbs pie pievienotās vērtības nodokļa likmes
diferencēšanas pārtikai iespēju izvērtēšanas;
 nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības
konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna
2017.-2020.gadam īstenošanu;
 veicināt vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa atbalsta
pilnveidošanu, t.sk. zaļajos publiskajos iepirkumos, papildinot PVD funkcijas
un darbs pie pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanas pārtikai
iespēju izvērtēšanas;
 nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas
sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku
samazināšana;
 nodrošināt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehnisko
nodrošinājumu, t.sk. specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta un
degvielas iegāde un efektīva izmantošana;
 Latvijas interešu aizstāvēšanu ES un starptautiskā līmenī;
 darbs pie ES normatīvo aktu projektiem veterināro zāļu un to atliekvielu jomā,
lai veicinātu veterināro zāļu pieejamību, samazinātu administratīvo slogu,
nodrošinātu skaidras un nepārprotamas tiesību normas un samazinātu
antimikrobiālas rezistences apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai
 ieviest pasākumus, kas paredzēti rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā. Sadarbībā ar Veselības ministriju
veicināt vienota starpnozaru antimikrobiālas rezistences ierobežošanas rīcības
plāna ieviešanu “Vienas veselības“ ietvaros.
 sagatavot nepieciešamos grozījumus likumos veterinārmedicīnas jomā
administratīvo sodu dekodifikācijai.
5.4. Iestādes finanšu saistības 2017. gadā
 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 255 265 062 EUR;
 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 271 105 819 EUR;
 Eiropas Zivsaimniecības fonds un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
21 175 852 EUR;
 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība” 491 193 EUR;
 Citi ES politiku instrumenti 6 454 718 EUR;
 iemaksas starptautiskajās organizācijās 445 460 EUR;
 citas ilgtermiņa saistības 498 067 EUR.
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6. SAĪSINĀJUMI
AS LVM –
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
AAI –
Augšņu agroķīmiskā izpēte
AAL –
Augu aizsardzības līdzekļi
ALDG –
Augsta līmeņa darba grupa
ALTUM akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija „ALTUM”
BIOR - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
CSP –
Centrālās statistikas pārvalde
EK –
Eiropas Komisija
ELFLA –
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF –
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ELVGF –
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
ERAF –
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES –
Eiropas Savienība
ESF –
Eiropas Sociālais fonds
EZF –
Eiropas Zivsaimniecības fonds
EJZF –
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ĢIS –
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ĢMO ģenētiski modificētie organismi
IKP –
iekšzemes kopprodukts
IVS –
integrētā vadības sistēma
KLP –
Kopējā lauksaimniecības politika
KNAB –
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LAD –
Lauku atbalsta dienests
LAP –
Lauku attīstības programma
LAF Lauku attīstības fonds
LDC –
Lauksaimniecības datu centrs
LOSP –
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
LPS –
Latvijas Pašvaldību savienība
LPUF –
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
LLKC –
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
LZIKIS –
valsts informācijas sistēma „Latvijas Zivsaimniecības integrētā
kontroles un informācijas sistēma”
MK –
Ministru kabinets
ML –
mēslošanas līdzekļi
NPKS Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
PVD –
Pārtikas un veterinārais dienests
PVTM –
papildu valsts tiešie maksājumi
SUDAT –
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
VAAD –
Valsts augu aizsardzības dienests
VLT –
Valsts Lauku tīkls
VPM –
vienotā platības maksājuma shēma
ZM –
Zemkopības ministrija
ZRP –
Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
ZST–
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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PIELIKUMS NR.1.
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojums
(eiro)
2016.gadā
Nr.p.k.

20.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

11 136 984

11 330 539

11 291 550

8 135 907

8 181 799

7 987 929

2 992 933

3 140 595

3 295 477

8 144
10 608 885

8 145
11 916 548

8 144
11 502 375

10 036 037

11 280 375

10 866 202

9 140 790

10 411 985

9 997 812

895 247

868 390

868 390

572 848

636 173

636 173

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

10 241 737

10 462 149

10 423 160

7 240 660

7 313 409

7 119 539

2 992 933

3 140 595

3 295 477

8 144

8 145

8 144
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2016.gadā
Nr.p.k.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

9 713 638

11 048 158

10 633 985

9 140 790

10 411 985

9 997 812

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

9 140 790

10 411 985

9 997 812

572 848

636 173

636 173

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

20.02.00.

Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie
izmeklējumi

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

895 247

868 390

868 390

1.2.

dotācijas

895 247

868 390

868 390

895 247

868 390

868 390

895 247

868 390

868 390

895 247

868 390

868 390

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.00.00.

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

57

2016.gadā
Nr.p.k.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
21.01.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

25 885 970

25 352 277

25 461 483

22 994 355

22 578 470

22 423 909

2 878 361

2 773 307

3 037 074

13 254
25 840 308

500
26 096 219

500
25 520 499

24 361 348

25 054 166

24 504 126

16 877 940

17 599 917

17 163 363

7 327 639

7 303 153

7 189 667

155 769

151 096

151 096

1 478 960

1 042 053

1 016 373

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

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

8 648 104

8 610 962

8 511 633

8 648 104

8 610 962

8 511 633

8 648 104

8 610 962

8 511 633

8 442 895

8 447 652

8 348 323

1 160 843

1 244 384

1 203 413

7 282 052

7 203 268

7 144 910
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2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.02.00.

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā

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

2.1.4.

2.1.5.

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

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.07.00.

Lauksaimniecības risku fonds

1.1.

205 209

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu

163 310

16 686 188

16 949 850

14 346 251

13 912 381

13 912 276

2 878 361

2 773 307

3 037 074

13 254
17 192 204

500
17 429 591

500
17 008 328

15 918 453

16 550 848

16 155 265

15 717 097

16 355 533

15 959 950

45 587

44 219

44 219

155 769

151 096

151 096

1 273 751

878 743

853 063

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

163 310

17 237 866

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

2.2.

1.

Izpilde
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2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

palīdzība
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
21.09.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

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

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

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.5.
2.2.
22.00.00.

538

0

539

538

0

539

538

Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai
"Attīstības finanšu institūcija Altum"
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
0
55 127
(kopā)
dotācijas
0
55 127
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
0
55 127
uzturēšanas izdevumi
0
55 127
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.4.

539

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.1.

2.1.3.

0

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

0

Cilvēkresursu attīstība

60

55 127

0
0

0
0

0

2016.gadā
Nr.p.k.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
22.02.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

7 729 753

7 725 256

7 725 256

7 729 753

7 725 256

7 725 256

7 729 753

7 725 256

7 725 256

7 729 753

7 725 256

7 725 256

149 912

145 415

145 415

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

7 579 841

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Augstākā izglītība
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
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2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
22.05.00.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
24.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

2015.gada
izpilde

7 579 841

Apstiprināts
likumā

7 579 841

Izpilde

7 579 841

Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

149 912

145 415

145 415

149 912

145 415

145 415

149 912

145 415

145 415

149 912

145 415

145 415

149 912

145 415

145 415

12 308 960

12 607 292

12 622 712

12 172 287

12 465 213

12 462 046

136 673

142 079

160 666

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

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
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2016.gadā
Nr.p.k.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2015.gada
izpilde

12 607 927

12 604 760

11 888 560

11 851 413

11 848 246

11 377 207

11 354 963

11 354 963

263 292

220 779

220 023

248 061

275 671

273 260

531 495

756 514

756 514

11 797 607

12 110 842

12 129 429

11 660 934

11 968 763

11 968 763

136 673

142 079

160 666

11 908 702

12 111 477

12 111 477

11 377 207

11 354 963

11 354 963

11 377 207

11 354 963

11 354 963

531 495

756 514

756 514

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

24.01.00.

Meža resursu valsts uzraudzība

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
24.02.00.

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

Izpilde

12 420 055

2.2.

1.

Apstiprināts
likumā

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

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
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2016.gadā
Nr.p.k.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
25.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

Apstiprināts
likumā

Izpilde

511 353

496 450

493 283

511 353

496 450

493 283

511 353

496 450

493 283

511 353

496 450

493 283

263 292

220 779

220 023

248 061

275 671

273 260

1 758 640

1 713 905

1 700 093

1 758 640

1 713 905

1 700 093

1 758 640

1 713 905

1 700 093

1 758 640

1 713 905

1 700 093

7 267

7 770

7 769

126 562

127 676

127 666

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

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
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2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte

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

2.1.4.

2.1.5.

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

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

25.02.00.

Zivju fonds

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Izpilde

1 624 811

1 578 459

1 564 658

1 056 392

1 017 661

1 017 661

1 056 392

1 017 661

1 017 661

1 056 392

1 017 661

1 017 661

1 056 392

1 017 661

1 017 661

1 056 392

1 017 661

1 017 661

702 248

696 244

682 432

702 248

696 244

682 432

702 248

696 244

682 432

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.2.

1.

Apstiprināts
likumā

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
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2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2015.gada
izpilde

696 244

682 432

7 267

7 770

7 769

126 562

127 676

127 666

568 419

560 798

546 997

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

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

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
26.02.00.

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

Izpilde

702 248

2.2.

1.

Apstiprināts
likumā

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

Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
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2016.gadā
Nr.p.k.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
27.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

2 503 928

2 517 020

2 517 020

4 078 515

4 296 515

4 497 999

2 345 461

2 498 973

2 498 973

1 715 858

1 797 542

1 999 026

17 196
3 831 816

0
4 679 048

0
4 327 177

3 523 471

4 045 731

3 693 934

3 523 471

4 045 731

3 693 934

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

Augu veselība un augu aprites uzraudzība
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
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2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

96.00.00.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015. gadā

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 669 742

0

0

1.1.

dotācijas

1 669 742

0

0

1 669 742

0

0

1 669 742

0

0

1 662 907

0

0

6 835

0

0

6 299 681

6 679 191

6 676 594

6 299 681

6 679 191

6 676 594

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

2.1.4.

2.1.5.

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

308 345

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

97.00.00.

Nozaru vadība un politikas plānošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
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633 317

633 243

2016.gadā
Nr.p.k.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 299 681

6 679 191

6 676 594

6 296 816

6 676 303

6 673 754

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

6 049 035

6 230 590

6 228 051

245 460

445 460

445 460

2 321

253

243

2 865

2 888

2 840

821 132

127 262

124 994

821 132

127 262

124 994

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

99.00.00.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

821 132

127 262

124 994

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

821 132

69 436

67 168

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 880

24 891

22 625

2.1.2.

procentu izdevumi
392 783

44 545

44 543

415 469

0

0

0

57 826

57 826

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana
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2016.gadā
Nr.p.k.

1.
1.1.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1 681 470

0

0

1 681 470

0

0

1 681 470

0

0

1 681 470

0

0

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.06.00.

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

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.
2.
2.1.

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

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

1 681 470

0

0

1 681 470

0

0

1 681 470

0

0
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2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu
īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

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

2.1.4.

2.1.5.

dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1 681 470

0

0

218 510 997

305 835 665

305 699 772

218 510 997

305 835 665

305 699 772

218 510 997

305 835 665

305 699 772

218 510 997

305 835 665

305 699 772

0

11 500

8 864

216 142 550

301 992 014

301 992 013

2 368 447

3 832 151

3 698 895

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.08.00.

Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un
pasākumu īstenošanai (2014-2020)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

218 510 997

305 835 665

305 699 772

218 510 997

305 835 665

305 699 772

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
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2016.gadā
Nr.p.k.

1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2015.gada
izpilde

Izpilde

218 510 997

305 835 665

305 699 772

218 510 997

305 835 665

305 699 772

0

11 500

8 864

216 142 550

301 992 014

301 992 013

2 368 447

3 832 151

3 698 895

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

Apstiprināts
likumā

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.00.00.

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

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

188 071 481

227 625 590

224 368 819

188 071 481

227 625 590

224 368 819

188 071 481

227 625 590

224 368 819

180 599 637

224 459 870

221 492 238

7 500 102

7 422 870

7 208 139

155 502 307

203 534 750

202 911 447

17 597 228

13 502 250

11 372 652

7 471 844

3 165 720

2 876 581
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2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

65.02.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

20 174 489

0

0

1.1.

dotācijas

20 174 489

0

0

20 174 489

0

0

17 025 487

0

0

17 025 487

0

0

3 149 002

0

0

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
65.05.00.

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

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

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) apgūšanai (2007-2013)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

2 234 599

0

0

2 234 599

0

0

2 234 599

0

0

2 036 468

0

0

1 908 942

0

0

73

2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

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

Apstiprināts
likumā

Izpilde

127 526

0

0

198 131

0

0

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.06.00.

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

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

50 074 167

0

0

50 074 167

0

0

50 074 167

0

0

46 703 278

0

0

46 419 630

0

0

283 648

0

0

3 370 889

0

0

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

65.07.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

209 127

0

0

1.1.

dotācijas

209 127

0

0
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2016.gadā
Nr.p.k.

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
65.08.00.

1.
1.1.

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

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

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

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

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

Apstiprināts
likumā

Izpilde

209 127

0

0

3 009

0

0

3 009

0

0

206 118

0

0

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

1.2.

2.1.

2015.gada
izpilde

103 630 994

201 351 001

201 279 060

103 630 994

201 351 001

201 279 060

103 630 994

201 351 001

201 279 060

103 630 994

199 518 001

199 446 060

103 601 516

199 294 051

199 294 037
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2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

29 478

223 950

152 023

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

0

1 833 000

1 833 000

65.20.00.

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

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

11 748 105

12 498 952

11 641 553

11 748 105

12 498 952

11 641 553

1.2.

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

11 748 105

12 498 952

11 641 553

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

11 200 401

11 896 346

11 043 626

5 588 151

7 422 870

7 208 139

5 481 161

4 240 699

3 617 410

131 089

232 777

218 077

547 704

602 606

597 927

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.21.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

76

0

13 775 637

11 448 206

0

13 775 637

11 448 206

2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

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

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

0

13 775 637

11 448 206

0

13 045 523

11 002 552

0

13 045 523

11 002 552

0

730 114

445 654

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.00.00.

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

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

Izpilde

21 940 143

20 277 685

17 024 356

21 940 143

20 277 685

17 024 356

21 940 143

20 277 685

17 024 356

19 930 872

18 629 689

16 002 010

1 129 295

1 240 384

1 187 881

16 722 379

14 114 617

12 578 484

2 079 198

3 274 688

2 235 645

2 009 271

1 647 996

1 022 346

77

2016.gadā
Nr.p.k.

66.02.00.

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

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
finansējumu (2007-2013)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 913 144

0

0

1 913 144

0

0

1 913 144

0

0

1 522 685

0

0

1 522 685

0

0

390 459

0

0

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.05.00.

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

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

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

78

935 174

0

0

935 174

0

0

935 174

0

0

515 365

0

0

470 658

0

0

2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

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

Apstiprināts
likumā

Izpilde

44 707

0

0

419 809

0

0

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.06.00.

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

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

2.1.4.

2.1.5.

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

15 964 726

8 146 259

8 146 258

15 964 726

8 146 259

8 146 258

15 964 726

8 146 259

8 146 258

14 783 826

7 509 648

7 509 648

14 751 570

7 509 648

7 509 648

32 256

0

0

1 180 900

636 611

636 610

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.08.00.

Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 845 231

79

7 066 575

5 577 089

2016.gadā
Nr.p.k.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1 845 231

7 066 575

5 577 089

1 845 231

7 066 575

5 577 089

1 845 231

6 957 375

5 479 706

1 416 981

5 993 748

4 566 655

428 250

963 627

913 051

0

109 200

97 383

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.09.00.

Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

0

248 251

200 153

1.1.

dotācijas

0

248 251

200 153

0

248 251

200 153

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

2.1.4.

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

80

2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.20.00.

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
apgūšanai (2014-2020)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 281 868

2 079 515

1 816 639

1.1.

dotācijas

1 281 868

2 079 515

1 816 639

1 281 868

2 079 515

1 816 639

1 263 765

1 941 605

1 773 762

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

2.1.4.

2.1.5.

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

0

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

248 251

658 637 1 240 384

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

200 153

1 187 881

553 828

611 221

502 181

51 300

90 000

83 700

18 103

137 910

42 877

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

66.21.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

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

81

0

2 737 085

1 284 217

0

2 737 085

1 284 217

2016.gadā
Nr.p.k.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

Apstiprināts
likumā

Izpilde

0

2 737 085

1 284 217

0

2 221 061

1 238 894

0

2 221 061

1 238 894

0

516 024

45 323

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

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.00.00.

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

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

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

82

301 185

297 261

288 438

0

247 729

238 906

301 185
301 185

49 532
297 261

49 532
288 438

301 185

297 261

288 438

0

17 143

8 320

301 185

49 532

49 532

0

230 586

230 586

2016.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

69.02.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

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

2.1.4.

2.1.5.

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

301 185

49 532

49 532

301 185
301 185

49 532
49 532

49 532
49 532

301 185

49 532

49 532

301 185

49 532

49 532

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.06.00.

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

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

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

83

0

247 729

238 906

0

247 729

238 906

0

247 729

238 906

0

247 729

238 906

0

17 143

8 320

2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
70.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
70.06.00.
1.
1.1.
1.2.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
0
230 586
230 586
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
5 298 969
8 406 907
7 123 231
(kopā)
dotācijas
4 979 299
8 150 588
6 949 565
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

133 906

122 284

122 283

185 764
5 191 434

134 035
8 525 845

51 383
7 203 061

5 155 945

8 487 079

7 182 223

3 711 708

6 891 597

5 586 741

0

15 054

15 054

7 443

0

0

1 436 794

1 580 428

1 580 428

35 489

38 766

20 838

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

5 113 205

8 272 872

7 071 848

4 979 299

8 150 588

6 949 565

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

84

2016.gadā
Nr.p.k.

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

133 906

122 284

122 283

5 109 461

8 288 019

7 086 994

5 073 972

8 249 253

7 066 156

3 629 735

6 653 771

5 470 674

0 15 054

15 054

7 443

0

0

1 436 794

1 580 428

1 580 428

35 489

38 766

20 838

70.07.00.

Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas
Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.
1.3.

185 764

134 035

51 383

185 764

134 035

51 383

maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

81 973

237 826

116 067

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

81 973

237 826

116 067

2.1.1.

kārtējie izdevumi

81 973

237 826

116 067

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

85

2016.gadā
Nr.p.k.

2.2.
71.00.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
71.06.00.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

izdevumi
kapitālieguldījumiem
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto
programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
618 086
26 659
24 170
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

618 086
618 086

26 659
26 659

24 170
24 170

618 086

26 659

24 170

618 086

26 659

24 170

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta
finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
618 086
26 659
24 170
(kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu
palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

86

618 086
618 086

26 659
26 659

24 170
24 170

618 086

26 659

24 170

618 086

26 659

24 170

2016.gadā
Nr.p.k.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji

2015.gada
izpilde

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

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati
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Apstiprināts
likumā

Izpilde

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

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

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

Pārbaužu skaits pārtikas
uzņēmumos

37 800

36 282

Izmaiņas mazākas kā 15%

Atbilstošo
uzņēmumu
īpatsvara
pieaugums skaidrojams ar uzņēmēju
Uzņēmumu īpatsvars % no
izmantotajām
atbalsta
programmu
kopējā pārbaudīto uzņēmumu
sniegtajām iespējām, kā rezultātā
skaita, kuros ir konstatēti būtiski
pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un
pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas
atbilstība normatīvo aktu prasībām.
produktu kvalitāti un
Pateicoties PVD veiktajām aktivitātēm,
nekaitīgumu
uzņēmumi ir ieguldījuši darbu un
līdzekļus
normatīvo
aktu
prasību
nodrošināšanai, tāpat uzņēmumi iesaistās
produkcijas eksporta aktivitātēs, kas
sekmē atbilstošo uzņēmumu īpatsvara
pieaugumu.
Darbības rezultāts „Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un
kontrole”
12 400
25 437 Pārbaužu skaita pieaugumu viedo
lauksaimniecības dzīvnieku novietņu
pārbaužu skaita palielināšanās saistībā
gan ar Āfrikas cūku mēra attīstību, gan ar
biodrošības
pasākumu
ieviešanas
pārbaudēm. Veiktās pārbaudes dzīvnieku
Veikto pārbaužu skaits valsts
novietnēs finansētas gan no budžeta
veterinārās uzraudzības objektos
apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas
drošības un veterinārmedicīnas valsts
uzraudzība un kontrole”, gan no budžeta
apakšprogrammas 70.06.00 “Izdevumi
citu
Eiropas
Savienības
politiku
instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai”.
Uzraudzības objektu īpatsvars %
2
2,59 Uzraudzības objektu īpatsvars, kuros ir
no kopējā pārbaudīto uzņēmumu
konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē
skaita, kuros nav konstatēti
dzīvnieku
veselību
un
labturību,
būtiski pārkāpumi, kas ietekmē
palielinājies saistībā ar lauksaimniecības
dzīvnieku veselību un labturību
dzīvnieku
novietņu
pārbaudēs
konstatētajām neatbilstībām biodrošības
prasību ievērošanā.
1,0

0,09

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

60 000

74 028

88

2016.gadā

palielinājies fitosanitārajā,

/prasībām atbilstošo kravu
īpatsvars %
Prasībām neatbilstošo kravu
īpatsvars %

pārtikas un nepārtikas preču kontroles
jomā ievesto kravu apjoms.
atbilstoši
kopējam
1,5
2,65 Palielinājies
pārbaudīto kravu apjoma pieaugumam.
2016.gadā kā neatbilstošākā preču
kategorija bija neatbilstoši apstrādāts un
marķēts koksnes iepakojamais materiāls,
kurš tiek izmatots kā kravu stiprinājums.
Laboratoriski pārbaudīto kravu
0,5
0,34 Nav veiktas atsevišķas izmeklējumu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
pozīcijās, jo gada laikā nav ievesti
kravu skaita
izmeklējumu
veikšanai
atbilstošie
produkti, kā arī, izvērtējot iespējamo
risku, un parauga noņemšanas lietderību,
paraugu noņemšana nav veikta.
Budžeta apakšprogramma 20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Laboratorisko izmeklējumu
10 000
9 953
Izmaiņas mazākas kā 15%
skaits
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Laboratorisko izmeklējumu
9 000
9 758
Izmaiņas mazākas kā 15%
skaits
Budžeta apakšprogramma 70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu
projektu un pasākumu īstenošanai”
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un
apkarošanas pasākumu īstenošanai”
Laboratorisko izmeklējumu
80 000
64 007 Valsts
uzraudzības
un
kontroles
skaits
programmās, kas saistītas ar dzīvnieku
infekcijas slimību uzraudzību (Āfrikas
cūku mēris, Klasiskais cūku mēris,
Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas),
sākotnēji bija plānots lielāks veicamo
izmeklējumu skaits. Veikto izmeklējumu
skaits atšķiras no plānotā, jo atkarīgs no
slimības
izplatības,
konstatētajiem
aizdomu gadījumiem par dzīvnieku
saslimšanu, nošauto mežacūku skaita, kas
jāizmeklē (ĀCM, KCM) un valstī
reģistrēto liellopu skaita (TSE).
Darbības rezultāts „Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkalpošanā”
Vakcīnu devu skaits miljonos,
1,28
1,28
lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
vakcinācijai pret trakumsērgu
Vakcīnas devu skaits miljonos,
6,63
3,38 Saistībā ar 2015.gadā izveidojušos dzīvās
mājputnu profilaktiskai
novājinātās vakcīnas atlikumu valsts
vakcinācijai pret salmonelozi
uzraudzības programmas „Salmonelozes
apkarošanas
programma
atsevišķos
dējējvistu
ganāmpulkos”
ietvaros,
2016.gada
programmas
izpildes
nodrošināšanai, nebija nepieciešams
iegādāties dzīvu novājinātu vakcīnu
sākotnēji plānotajā apmērā.
Vakcīnas devu skaits miljonos,
0,18
0,00 Meža cūku vakcinācija pret klasisko cūku
mežacūku vakcinācijai pret
mēri 2016.gadā netika īstenota, jo
klasisko cūku mēri
piegādātājs nevarēja nodrošināt vakcīnas
piegādi.

Darbības virziens „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais

Izpilde

89

Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

rādītājs
Budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
(subsīdijas)”
Darbības rezultāts „Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
Īstenoto atbalsta programmu
9
9
skaits
Apstiprināto pieteikumu skaits
21 000
19 537 Neizpilde izveidojās, jo valsts atbalsta
programmā “Atbalsts dalībai pārtikas
kvalitātes shēmās” 2016.gadā mainoties
atbalsta saņemšanas nosacījumiem
samazinājās atbalsta pretendentu skaits.
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
255 797 Pārsniegts, jo tika ieviesti jauni atbalsta
iesniegumu skaits
pasākumi, kuros atbalsta pretendenti
aktīvi iesaistījās.
Valsts atbalsta pieteikumu un
22 500
25 323 Pārsniegts, jo atbalsta pretendenti aktīvi
projektu iesniegumu skaits
iesaistījās valsts atbalsta programmās,
īpaši „ Atbalsts investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā”.
Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
8,9
11,8 Pārsniegts saistībā ar 2015. gadā ieviestās
saimniecisko darbību veicējiem,
KLP
reformas
rezultātiem
bija
kuri saņēmuši ES vai valsts
nepieciešams fizisko kontroļu apjoma
atbalstu un pakļauti
palielinājums, lai nodrošinātu bioloģiskās
iespējamajām kontrolēm
daudzveidības uzturēšanu zālājos, mazo
lauksaimnieku shēmas un pretendentu no
jauna deklarēto platību pārbaudes saskaņā
ar ES normatīvo aktu nosacījumiem.
Kontroļu īpatsvars % kopējo
65
87 Kļūdu samazinājums tika panākts
kontroļu skaitā, kurās nav
pateicoties elektroniskās pieteikšanās
konstatētas neatbilstības
sistēmas ieviešanai, kas aptvēra praktiski
normatīvo aktu prasībām
100% no lauksaimniekiem.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Traktortehnikas reģistrāciju
skaidrojama
ar
ELFLA
14 500
14 957 Pārpilde
skaits
pasākumā
“Ieguldījumi
materiālos
aktīvos”
noteiktajiem
atbalsta
pasākumiem lauksaimniecības tehnikas
(traktortehnikas, t.sk. traktoru, kombainu
un
piekabju)
iegādes
atvēršanu
2016.gadā, novērojams tehnikas iegādes
skaita pieaugums.
Valsts tehniskās apskašu skaits
56 000
55 248 Samazinājums skaidrojams ar tehnisko
traktortehnikai
apskašu skaita samazināšanos, kas saistīta
ar pastiprinātu Ceļu policijas kontroli
traktortehnikai un tās piekabēm uz
mazākas nozīmes ceļiem, kā rezultātā
lielāka uzmanība no traktortehnikas
lietotāju puses tiek pievērsta tehnikas
tehniskajam stāvoklim.
Darbības rezultāts „Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
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Muzeju apmeklētāju skaits

7 000

6 230

Konkurence ar citu izklaides objektu
plašo piedāvājumu

Ekspozīciju skaits
40
40
Darbības rezultāts „Veikti uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no
traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā”
Traktortehnikai veikto dūmgāžu
150
200 Pārpilde skaidrojama ar to, ka mērījumi
analīžu testu skaits
tika veikti pasākumā “Traktordienas
2016”, kur katru gadu piedalās
ievērojams skaits traktortehnikas.
Traktortehnikas izplūdes gāzu
110
120 Pārpilde skaidrojama ar to, ka mērījumi
samazināšanas pasākumu
tika veikti pasākumā “Traktordienas
(regulācija u.c.) skaits
2016”, kur katru gadu piedalās
ievērojams skaits traktortehnikas.
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Reģistrēto un apzīmēto
100
100
dzīvnieku īpatsvars %, no LDC
reģistrā reģistrējamo dzīvnieku
kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
68
83 Brīvprātīgi saistītais atbalsts lopkopībā ir
īpatsvars % piena lopkopībā
cieši saistīts ar pārraudzības rezultātiem
(izslaukums virs 5500 kg no govs), tāpēc
turpina pieaugt arī pārraudzībā esošo
dzīvnieku skaits un ražības rādītāji piena
pārraudzībā, sakarā ar ko rezultatīvā
rādītāja izpilde par 22% pārsniedz
plānoto.
Pārraudzības
rezultātus
ganāmpulka īpašnieki izmanto savu
saimniecību menedžmenta programmu
izstrādei, līdz ar to sāk veidoties pareiza
dzīvnieku atražošanas programma, kad
pārraudzības gada laikā nomainīts tiek
līdz 30% dzīvnieku, vecie dzīvnieki tiek
brāķēti un likvidēti, jaunie dzīvnieki
ienāk ganāmpulkā, līdz ar to pieaug
pārraudzības rezultāti, izslaukums no
govs, uzlabojas auglība, teļu atražošanas
rādītāji.
Darbības rezultāts „Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits par
1 090
1090
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
255
353 Pārpilde ir 38,4%, kas saistīta ar to, ka
lauksaimnieki sekmīgi realizēja Eiropas
Savienības projektus, ar kuru palīdzību
tika iegādāta jauna traktortehnika, kurai
pirms reģistrācijas ir jāveic tipa sertifikāta
vai atbilstības deklarācijas atzīšana.
Budžeta apakšprogramma 21.09.00 Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts
akciju sabiedrībai „Lauku attīstības fonds”
Darbības rezultāts „Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija”
Lauksaimniecības produktu
120
0 Apakšprogrammas ietvaros izmaksas
ražojošo saimniecību skaits,
2016.gadā netika veiktas.
kurām izmaksāta kredītprocentu
likmes pieauguma kompensācija,
gab.
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Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma 22.02.00 „Augstākā izglītība””
Darbības rezultāts „Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību sagatavoto
905
845 Absolventu skaits netika sasniegts, jo
speciālistu (absolventu) skaits
daudzi topošie absolventi neizstrādā līdz
galam studiju noslēguma darbus, pārtrauc
studijas vai arī pēdējā semestra sākumā
paņem akadēmisko pārtraukumu.
Ar augstāko izglītību sagatavoto
627
587 Pēdējā semestrī studējošie paņem
speciālistu (absolvents) skaits,
akadēmisko atvaļinājumu vai laicīgi
kuri finansēti no dotācijas
neizstrādā studiju noslēguma darbu.
Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas”
Kopējais studentu skaits
4 250
4 223 2016. gadā LLU praktiski tika sasniegts
plānotais studējošo skaits. Neizpildīto
0.6% iemesls ir studējošo finansiālās
iespējas. Izrotējot no valsts finansētās
vietas, studējošais izvēlas pārtraukt
studijas, neuzņemoties studiju kredīta
saistības.
Kopējais no dotācijas finansēto
2 704
2 383 Latvijas Lauksamniecības universitātes
studentu skaits
(LLU) un Zemkopības ministrijas
noslēgtajā līgumā vienošanās protokolā
Nr. 1 no 04.01.2016 bija paredzētas tikai
2704 budžeta vietas. Šīs vietas netika
pilnībā izpildītas (-321 attiecībā pret
līgumā noslēgto kopējo budžeta vietu
skaitu), jo studējošie slikto sekmju dēļ
izrotē no valsts finansētajām studiju
vietām un neturpina, kā arī neuzsāk (1.
semestrī),
studijas
par
maksu.
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
14
14
Veikto kultūraugu ražu
606
606
prognozēšanas apsekojuma
skaits
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
4 600
4 646
Apsekoto lauku saimniecību
skaits
Lauku saimniecību skaits par
1 000
1 000
kurām sagatavota informācija
Saimniecību uzskaites datu
tīklam

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma 24.01.00 „Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts „. Ugunsdrošība mežos”
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1. Nodzēsto meža ugunsgrēku
platība, ha gada laikā

saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem, kā
arī
veiktajiem
profilaktiskajiem
pasākumiem meža ugunsgrēku dzēšanā.
2. Nodzēsto ugunsgrēku skaits,
706
641 saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem, kā
gab. gada laikā
arī
veiktajiem
profilaktiskajiem
pasākumiem meža ugunsgrēku dzēšanā.
Darbības rezultāts „Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība”
Inventarizētā un Valsts meža
ir
uz
aizaugušo
3 360
3 454 palielinājums
dienesta ģeogrāfiskās
lauksaimniecības zemju rēķina.
informācijas sistēmā (VMDĢIS)
uzturētā meža zemes platībā,
tūkst. ha
Apsekoto objektu skaits, tūkst.
112
112
gab. gada laikā
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 „Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts „Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības
12
13
fonda finansēto projektu skaits
Attīstības/zinātnes projektu
10/2
10/3 Atbalstam pieteikto projektu faktiskais
proporcionāli skaitliskais
raksturs
(atbalstīti
vai
pieteiktie
sadalījums no kopējā medību
zinātniskās izpētes projekti), kā arī
saimniecības attīstības fonda
atlikušo līdzekļu racionāla sadale deva
finansēto projektu skaita
iespēju atbalstīt lielāku skaitu citu
projektu.
582

311,61

Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
8
7 Valsts meža fonda padome par 2016.gadā
projektu skaits
pieņemtajiem līdzekļiem apstiprināja
mazāk iesniegumu.
Attīstības/zinātnes projektu
5/3
5/2 Valsts meža fonda padome par 2016.gadā
proporcionāli skaitliskais
pieņemtajiem līdzekļiem apstiprināja
sadalījums no kopējā meža
mazāk iesniegumu.
attīstības fonda finansēto
projektu skaita
Darbības rezultāts „Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto pastāvīgo
125
125
parauglaukumu platība ha
Parauglaukumu platība 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
5,33 Rezultatīvā rādītāja novirzi veido līdakas
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
kāpuru atražošanas rezultāti. Precīza zivju
kāpuru skaits miljonos
kāpuru skaita plānošana nav iespējama
kāpuru izšķilšanās sekmju un zivju
attīstības
bioloģisko
īpašību
dēļ.
Neizlaistais līdakas kāpuru apjoms
pārcelts nākamā gada plānā un papildus
tiks izaudzēts un dabiskajās ūdenstilpēs
izlaists 2017.gadā budžeta programmā
paredzētā bāzes finansējuma ietvaros.
Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
Novērtēto publisko ūdenstilpņu
10/4
10/4
skaits iekšējos ūdeņos/ Iekšējo
ūdeņu kopējais publisko
ūdenstilpņu skaits
Darbības rezultāts „Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
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Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju
53
61 Rezultatīvā rādītāja pārpilde virs plāna
resursu novērtēšanas rezultātā
skaidrojama ar pieprasījuma pieaugumu
sagatavoto zinātnisko atzinumu
pēc zinātniskajiem atzinumiem un
skaits zvejas un makšķerēšanas
zinātniskās informācijas.
regulēšanas nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „Veikti hidrobioloģiskie un ihitoloģiskie pētījumi”
Zinātnisko pētījumu skaits, kuri
10
19 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, no
saistīti ar zivju resursu izpēti,
valsts budžeta apakšprogrammas 25.02.00
piesārņojuma un dažādas
„Zivju fonds” zinātniskās pētniecības
saimnieciskās darbības ietekmi
programmu
finansēšanas
pasākuma
uz zivju resursiem
projektiem tika piešķirts 1,58 reizes vairāk
finansējuma, kas ļāva īstenot vairāk
nepieciešamos pētījumus, nekā sākotnēji
tika plānots.
Darbības rezultāts „Papildināti zivju krājumi”
Ar ZF atbalstu publiskajās
4,6
5,9 Faktiski Zivju fonda projektu ietvaros tika
ūdenstilpnēs izlaisto zivju
izlaisti tikai 2,3 milj. zivju kāpuru un 0,7
kāpuru, mazuļu un smoltu skaits
milj. zivju mazuļu, taču Zivju resursu
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 4,1
milj. zivju kāpuri un 0,5 milj. zivju
mazuļi. Tai pašā laikā rīcības plānā ir
noteikta arī iespēja savstarpēji aizvietot
zivju kāpurus ar mazuļiem un otrādi, kā
arī norādīts pārrēķina koeficients no zivju
mazuļiem uz zivju kāpuriem. Pielietojot
minēto pārrēķina koeficientu un ņemot
vērā to, ka zivju mazuļi tika izlaisti
pārsniedzot 10 % proporciju (virs 0,5
milj.gab.), var konstatēt, ka publiskajās
ūdenstilpēs 2016.gadā, saskaņā ar
savstarpējās aizvietošanas pārrēķinu,
teorētiski tika izlaists 5,4 miljoni zivju
kāpuru ekvivalents un 0,5 milj. zivju
mazuļu (kopā 5,9 milj.), kas ir tuvu
plānotajam rīcības plāna rezultatīvajam
rādītājam. Papildus vēl jāatzīmē, ka pēc
zinātnes atzinuma, lielāka izmēra izlaistās
zivis kompensē neizlaisto zivju kāpuru
skaitu, jo tās ir dzīvotspējīgākas, tāpēc, lai
arī plānoto un faktiski izlaisto zivju
kāpuru un mazuļu kopējais skaits atšķiras,
atražošanas efekts ir līdzvērtīgs vai pat
lielāks.
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
60
72 Aizsargdambju apauguma faktiskā vidējā
garums, km
biezība mazāka par sākotnēji plānoto, līdz
ar to piešķirtā finansējuma robežās bija
iespējams veikt lielāku darba apjomu.
Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
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Sakārtota informācija par
1,89/90
1,89/90
meliorētām zemju platībām
milj.ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
Valsts nozīmes ūdensnoteku
3,0/22
3,0/22
izpilddokumentācijas piesaiste
ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret
visu nepieciešamo
Hidrometrisko posteņu skaits
32
32
Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums
0,8
0,87 Ūdensnoteku apauguma faktiskā vidējā
tūkst. km
biezība mazāka par sākotnēji plānoto, līdz
ar to piešķirtā finansējuma robežās bija
iespējams veikt lielāku darba apjomu.
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
Veikto pārbaužu skaits
11 850
14 176 Kopumā rezultatīvais rādītājs, kurš
fitosanitārijas jomā
veidojas no veikto pārbaužu un noņemto
un izanalizēto paraugu skaita, pārsniegts
par 19,6%. Kopējais pārbaužu skaits
pārskata gadā palielinājies par 15,1%, jo
papildus pārbaudes veiktas vietās, kur
2016.gadā
tika
ievests
koksnes
iepakojamais materiāls no Austrumāzijas
valstīm, kur sastopams Āzijas un Citrusa
ūsaiņi un neatbilstošs ES prasībām
koksnes iepakojamais no trešajām valstīm.
Pārskata periodā tika veiktas papildus
pārbaudes kartupeļu gaišās gredzenpuves
atklāšanas gadījumos, lai noteiktu pagaidu
fitosanitāros pasākumus, kā arī veiktu
pārbaudes par noteikto fitosanitāro
pasākumu izpildi. Notika pastiprināta
fitosanitārā stāvokļa pārbaude tiem
augiem un augu produktiem, kurus
plānoja eksportēt uz citām valstīm, jo
pieaudzis eksporta apjoms graudiem un to
produktiem, kūdrai, zāģbaļķiem. Saņemot
notifikācijas no Krievijas Federācijas (KF)
par griezto ziedu un podaugu neatbilstību
KF fitosanitārām prasībām, tika palielināts
pārbaužu skaits šiem augiem un augu
produktiem. Paraugu skaits palielinājies
par 30,4 %, jo tika izvietoti feromonu
slazdi kaitīgo organismu (Monochamus
spp.) ķeršanai riska zonās, kā arī, saņemot
notifikācijas no KF par griezto ziedu un
podaugu neatbilstību KF fitosanitārām
prasībām, tika palielināts ne tikai
pārbaužu skaits šiem augiem un augu
produktiem, bet arī noņemto paraugu
skaits.
Pārbaužu rezultātā pieņemto
0,4
0,36 2016.gadā netika saimniecībās atklātas
lēmumu par fitosanitāro
bakteriālās iedegas, bet kartupeļu
pasākumu piemērošanu īpatsvars
audzēšanas saimniecībās tika atklāta
% no pārbaužu skaita
kartupeļu stublāju nematode.
Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu,
21 886
24 848 Apjomu pieaugums visos ar sēklas
pārbaužu, izmēģinājumu un
sertifikācijas procesu saistītos rādītājos ir
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izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas, augšņu
izpētes un sēklu aprites jomā

saistīts ar valsts atbalsta sistēmas
sakārtošanu par sertificētas sēklas
ražošanu,
kā
rezultātā
pieauga
sēklaudzēšanas sējumu platības un
nepieciešamība sēklu sertifikācijas pilna
procesa nodrošināšanai - sēklu kontroles
laboratorijās izsniegto paraugu skaits.

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
33 300
26 372 Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits
skaits augu un augu produktu
atkarīgs no eksportētāju pieprasījuma
eksportam un reeksportam
augu un augu produktu kravām, kā arī no
fitosanitāro pārbaužu rezultātiem.
Eksporta kravu apjoms 2016.gadā
salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājies
graudiem, graudu produktiem, kūdrai,
zāģbaļķiem. Līdz ar to palielinājies
fitosanitāro pārbaužu skaits. Samazinājies
eksporta apjoms podaugiem, griestiem
ziediem, zāģmateriāliem. Tādās preču
grupās, kā graudi, graudu produkti, sojas
spraukumi, kūdra u.c. samazinājies
izsniegto
sertifikātu
skaits,
jo
fitosanitārais sertifikāts tiek izdots uz
lielāku produkcijas apjomu (eksporta
produkcija tiek pārvadāta ar lielāka
apjoma kravām, piemēram, kuģi ar lielāku
ietilpību, vagoni u.c.).
Saņemtās notifikācijas par augu
1
0,69 Rezultatīvais rādītājs atbilst plānotajam,
valsts izcelsmes produkcijas, kas
neskatoties uz to, ka tika saņemtas
tiek eksportēta no Latvijas,
notifikācijas no Krievijas Federācijas par
neatbilstību fitosanitārajām
griezto ziedu un podaugu neatbilstību
normām, %, no izsniegto
Krievijas
Federācijas
fitosanitārām
fitosanitāro sertifikātu skaita
prasībām.
Lai samazinātu saņemto
notifikāciju skaitu, tika pastiprinātas
(palielinātas) kontroles, un uzlabota
kontroļu kvalitāte pirms fitosanitāro
sertifikātu izsniegšanas.
71.06.00 Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto
programmu, projektu un pasākumu īstenošanai
Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas jomā
Pabeigti pētījumi SEG
vērā
grozījumus
Nr.3
2
3 Ņemot
inventarizācijas jomā
(11.07.2016.) pie 2014.gada 3.jūnija
sadarbības (partnerības) līguma, projekts
tika pagarināts, papildus pievienojot jauna
pētījuma veikšanu.
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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 :

2016.g. pabeigtie
pētījumi

Kopējā situācija ar pētījumiem (Tab.1.)
Pētījumi, kuri 2016.g. ir
Turpmākajos gados plānotie
īstenošanas procesā
pētījumi

Labas ražošanas prakses principu ievērošanas
ietekme uz policiklisko aromātisko
ogļūdeņražu (PAO) līmeņa samazināšanu
tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos

Īstenots LLU pētījums “Meliorācijas
ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu
(plūdu riska) mazināšanā”

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem

Minerālmēslu
kultūraugiem

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

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

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
Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei
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
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
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
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klimata

maksimālo

normu

noteikšana

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču
monitoringa programmas ietvaros
Zālāju zelmeņu veidošana, zāles lopbarības
ražošanas
tehnoloģiju
pilnveidošana
un
daudzfunkcionāla izmantošana
Amonjaka
emisiju
ierobežošanas
un
samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums
lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums
Ganību
airenes
izvērtēšana.

pirmsselekcijas

materiāla

Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka
pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un
ierobežošanas iespējas
Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.)
izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma
ierobežošanai
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem.
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes
auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību
un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas
sējumos.
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.
Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei.
Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA).
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā,
uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu

pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā
Zālāju zelmeņu veidošana, zāles lopbarības
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošana un
daudzfunkcionāla izmantošana

un aizsardzību ar sedzējaugu izmantošanu (AGROECOLOGICAL SERVICE CROPS (ASC)).
Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās
bioloģiskās
daudzveidības
paaugstināšanai
bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD).

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

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana
politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam.

Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla
izvērtēšana
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem.

Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču
monitoringa programmā.

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

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

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.
Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei.
Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA).
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu
audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu
izmantošanu un aizsardzību ar sedzējaugu
izmantošanu
(AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE CROPS (ASC)).
Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās
bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai
bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD).
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.
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.
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un

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 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
pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā.

klimata

Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā
materiāla iespējamo risku zinātniskā novērtēšana
Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju
izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem
apstākļiem.
Zālāju zelmeņu veidošana, zāles lopbarības
ražošanas
tehnoloģiju
pilnveidošana
un
daudzfunkcionāla izmantošana.
Amonjaka
emisiju
ierobežošanas
un
samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums
lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums.
Ganību
airenes
izvērtēšana.

pirmsselekcijas

materiāla

Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska
novērtējuma un ūdens drošuma plānu vadlīniju,
ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde
saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem
aktiem un Pasaules veselības organizācijas (PVO)
vadlīnijām.
Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka
pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un
ierobežošanas iespējas.
Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.)
izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma
ierobežošanai.

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
pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā.

klimata

Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska
novērtējuma un ūdens drošuma plānu vadlīniju,
ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde
saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem un Pasaules
veselības organizācijas vadlīnijām.
Meža attīstības fonda ietvaros 2017. gadā plānots
veikt pētījumu metodikas izstrādei bioloģiskās
daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža
monitoringa ietvaros.

Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā
materiāla
iespējamo
risku
zinātniskā
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
ierobežošanas
un
samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums
lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums.
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla
izvērtēšana.
Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA).
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu
audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu
izmantošanu un aizsardzību ar sedzējaugu
izmantošanu
(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.
Īstenots Meža attīstības fonda finansēts pētījums
“Privāto mežu apsaimniekošanas un meža
īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa
monitorings”

Detalizētāka informācija par pētījumiem (Tab.2.)
Pētījuma
nosaukums

Pētījuma mērķi un rezultāti

Finansējuma
avots, summa

Pētījuma
veicēji

Pieejamība

Minerālmēslu
maksimālo normu
noteikšana kultūraugiem

1. Veikt lauka izmēģinājumus ar astoņiem slāpekļa mēslojuma variantiem ziemas
kviešu un ziemas rapša tradicionālās un minimālās augsnes apstrādes variantos pēc
dažādiem priekšaugiem. Kopā 56 varianti četros atkārtojumos.
2. Noteikt augsnes agroķīmiskos rādītājus, slāpekļa dinamiku augsnē veģetācijas
periodā trijos dažādos dziļumos un augu slimību izplatību.
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
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) izvērtēt augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā no aprīļa līdz
augustam;
2) noteikt nozīmīgākos augsnes fizikālos un agroķīmiskos rādītājus (tostarp augsnes
oglekļa saturu) periodā no maija līdz septembrim;
3) noteikt nezāļu spektra izmaiņas ilgtermiņā;
4) noteikt labību lapu slimību izplatību un to ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas
produktu ražošanas izejvielu ieguvi periodā no maija līdz septembrim;
5) noteikt iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti periodā no augusta līdz septembrim;
6) izvērtēt jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniegt priekšlikumus
par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā periodā

42 500

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/apsti
prinatie-projekti-1

35 572

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/apsti
prinatie-projekti-1

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

Dažādu šķirņu aitu un to
krustojumu piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un
jēra gaļas ieguvei

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

no septembra līdz novembrim
1. Novērtēt lapu slimību attīstību ziemāju (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) sējumos
atkarībā no šķirnes.
2. Novērtēt lapu slimību attīstību vasaras kviešu un miežu sējumos atkarībā no
šķirnes.
3. Novērtēt rapša stublāju vēža, baltās puves un tumšplankumainības izplatību
atkarībā no šķirnes
1. Iegūt datus par dažādu pākšaugu slimību izplatību un ietekmi uz ražību Latvijas
apstākļos.
2. Iegūt datus par agrotehnisko pasākumu nozīmi kvalitatīvas pākšaugu (zirņu,
vīķu, lauka pupu, lupīnas) ražas ieguvē.
3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīna ražai no Latvijā
audzētajiem pākšaugiem salīdzinājumā ar importēto vai Latvijā audzēto soju.
4. Noteikt nozīmīgāko proteīnaugu barības vērtību un iespēju tos iekļaut
pilnvērtīgas barības maisījumos slaucamo govju, kazu un cūku barības devās.
5. Izstrādāt optimizētas barības devas dažādām dzīvnieku grupām ražošanas
apstākļos.
6. Izvērtēt dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu (piena, gaļas)
kvalitātes rādītājiem.
7. Sagatavot dažādu pākšaugu sugu audzēšanas tehnoloģiju ekonomisko
pamatojumu.
8. Sagatavot informatīvu bukletu (brošūru) par zirņu, pupu un lupīnas nozīmi un
izēdināšanas iespējām dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem Latvijas
saimniecībās.
9. Organizēt semināru-diskusiju lauksaimniekiem par pākšaugu audzēšanas un
izmantošanas praksi.
10. Noteikt augu virszemes un sakņu biomasu (sausnu), kas paliek uz lauka un
augsnē pēc sēklu ražas novākšanas
1. Atkārtota iepriekšējo pētījumu gados izmantoto šķirņu un to krustojumu jēru
(piemēram, Latvijas tumšgalves, Vācijas merino vietējās, Sufolkas, Dorperas,
Šarolē un Il-de-Franc šķirnes, izņemot ekstensīvās šķirnes) nobarošanas
efektivitātes novērtēšana kontrolnobarošanā un šķirnes aitu audzētāju saimniecībās,
ietverot arī nobarošanu ganībās.
2. Kontrolnobarošanā (stacijā) veikt jēru dzīvmasas kontroli, ultraskaņas mērījumus
muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai pirms kaušanas, analizēt un
salīdzināt iegūtās gaļas ķīmisko sastāvu, veikt izmantotās barības uzskaiti un
barības izmaksu kalkulāciju, novērtēt jēru liemeņus un to daļas.
3. Šķirnes aitu audzētāju saimniecībās veikt pētījumā izmantoto šķirņu un
krustojumu jēru svēršanu, aprēķināt dzīvmasas pieaugumu, veikt ultraskaņas
mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai (atbilstoši ciltsdarba
programmas prasībām aitkopībā).
4. Veikt iegūto datu apstrādi un iegūto rezultātu analīzi.
5. Informēt aitu audzētājus par pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem
1. Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeļa (LASAM modelis)
paplašināšana 2017. gadā:
1.1. sociālekonomiskās ietekmes novērtējuma bloka izstrāde un integrēšana
LASAM modelī, kas ļaus ne tikai prognozēt un vērtēt politikas pasākumu ietekmi
uz lauksaimnieciskajām darbībām, bet arī analizēt sociālekonomisko ietekmi –
nodarbinātību, pievienoto vērtību, izlaidi;
1.2. visu LASAM modeļa datu aktualizācija. LASAM modeļa datu masīva un
izmantojamo mainīgo datu optimizēšana, modeļa skripta datu aktualizācijas procesa
vienkāršošanai;
1.3. nozīmīgāko VPP 2014.–2020. gadam EVIDEnT projekta siltumnīcefekta gāzu
(turpmāk – SEG) emisiju samazināšanas pasākumu iespējamās ietekmes
novērtējuma integrēšana LASAM modelī.
2. Aktualizēt AG-MEMOD modeļa datus sadaļā par Latviju:
2.1. pārskatīt un atjaunināt politikas pieņēmumu datni;
2.2. atjaunināt visu AG-MEMOD vienādojumu sistēmu, tehnisko iespēju robežās to
saskaņojot ar LASAM modeļa pieeju.
3. Turpināt analizēt un sniegt ekspertīzi par Eiropas Komisijas izstrādātajām
Latvijas lauksaimniecības ilgtermiņa attīstības prognozēm (RefScen).
Ar CAPRI modeļa palīdzību pilnveidot Eiropas Komisijas prognozes par
lauksaimniecības sektora attīstības iespējām
1. Iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības izkliedētā (difūzā) piesārņojuma
ietekmi virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošanā:
1) monitoringa izpilde ar mērbūvēm un iekārtām aprīkotās četrās monitoringa
stacijās drenu lauka, mazā sateces baseina līmeņos, izslēdzot citu piesārņojuma
avotu ietekmes uz monitoringa mērījumiem. Papildus ņemt ūdens paraugus trijos
izkliedētā piesārņojuma posteņos. Monitoringa izpildes biežums – ne retāk kā reizi
mēnesī;
2) monitoringa izpilde, nosakot lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz pazemes
ūdeņiem, īpaši uz seklo pazemes ūdeņu – gruntsūdeņu – sastāvu 11 urbumos trijās
monitoringa stacijās un 10 urbumos īpaši izveidotās trijās pazemes ūdeņu izpētes
vietās. Monitoringa izpildes biežums – ne retāk kā reizi ceturksnī;
3) trijās teritorijās veikt novērojumus par augu barības elementu noplūdēm (N un P
savienojumi) no lauksaimniecības punktveida piesārņojuma avotiem (kūtsmēslu
saimniecība lielajās lopkopības fermās) – ne retāk kā reizi mēnesī.
2. Uzkrāt un apkopot ūdens kvalitātes datus piesārņojuma modelēšanai Bērzes upes
baseinam, tās 15 daļbaseinos īpaši jutīgās teritorijas platībā – ne retāk kā reizi
mēnesī. Modelēt piesārņojumu ar starptautiskajā praksē
izmantoto FyrisNP (Zviedrija) ūdens kvalitātes modeli.
3. Uzkrāt un apkopot datus par izkliedētā piesārņojuma emisijas koeficientiem (N
un P noplūdēm) dažādiem zemes lietošanas veidiem un augu sekām. Noteikt
atsevišķu ekstremālu hidroloģisku procesu (pavasara pali, epizodiski plūdi, augsnes
ūdens erozija, ziemas perioda noplūdes) 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 un pašattīrīšanās procesus, kuri vajadzīgi piesārņojuma slodzes aprēķiniem.
4. Veikt novērojumus par augu barības elementu koncentrāciju (N un P
savienojumi) astoņās vietās īpaši jutīgās teritorijās upju baseinos, ņemot ūdens
paraugus ne retāk kā reizi mēnesī.
5. Uzturēt un pilnveidot monitoringa staciju būves un tehnisko aprīkojumu
atbilstoši starptautiskās prakses (Nitrātu direktīvas monitoringa vadlīnijas)
un HELCOM rekomendācijām.
6. Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sagatavot papildu informāciju Latvijas
pārskatam par Nitrātu direktīvas izpildi no 2012. līdz 2015. gadam un uzkrāt
informāciju Nitrātu direktīvas kontekstā Latvijas 2016.–2019. gada pārskatam
1. Iegūt datus nezāļu monitoringā pēc iepriekšējā projektā izmantotās shēmas un
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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 nezāļu rezistenci pret herbicīdiem, izmantojot
ievāktos nezāļu sēklu paraugus no augiem, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu
herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos nezāļu
monitoringa laikā.
9. Matemātiski apstrādāt un izvērtēt visus nezāļu monitoringā, lauka
izmēģinājumos un nezāļu sēklu laboratorijas testos iegūtos datus.
10. Sagatavot publicēšanai zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos nozares
žurnālos, izmantojot nezāļu monitoringā, lauka izmēģinājumos un nezāļu sēklu
laboratorijas testos iegūtos datus.
11. Sagatavot izglītojošus materiālus un publikācijas lauksaimniecības nozares
žurnālos, izmantojot nezāļu monitoringā, lauka izmēģinājumos un nezāļu sēklu
laboratorijas testos iegūtos datus.
12. Sākt vispārīgu ieteikumu izstrādi normatīvajiem aktiem (diskusijas un pārrunas
ar lauksaimniecības nozares valsts pārvaldes iestādēm un zemnieku organizāciju
pārstāvjiem) vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanai Latvijas
agroklimatiskajos apstākļos
1. Izvērtēt jauno ābeļu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu zemnieku
saimniecībās iekārtotajos izmēģinājumos visos Latvijas reģionos.
2. Izvērtēt atveseļota stādmateriāla kvalitātes ietekmi uz ābeļu augšanu un ražību
(Dobelē).
3. Veicot izmēģinājumus Dobelē un Pūrē, izdalīt piemērotākās šķirņu un potcelmu
kombinācijas, kā arī jaunajām šķirnēm izvērtēt piemērotākos vainagu veidošanas
paņēmienus, ražības un kvalitātes parametrus.
4. Izvērtēt slāpekļa mēslojuma un tā pievadīšanas veidu ietekmi uz ābeļu augšanu
un ražošanu, kā arī augļu un rindstarpu zālāja kvalitāti.
5. Sadarbībā ar Lietuvas dārzkopības institūtu salīdzināt dažādu Rietumeiropas
izcelsmes plūmju potcelmus, kā arī šķirņu un potcelmu kombinācijas atbilstošu
stādīšanas attālumu izvēlei, pētīt vainaga veidošanas paņēmienus Dārzkopības
institūtā Dobelē.
6. Pārbaudīt potcelmu piemērotību saldo ķiršu audzēšanai Dobelē un Pūrē
1. Izvērtēt perspektīvo aveņu un krūmogulāju šķirņu piemērotību integrētajai
audzēšanai Dārzkopības institūtā Dobelē un Pūrē, kā arī piecās zemnieku
saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.
2. Izvērtēt jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas
tehnoloģijām Dārzkopības institūtā un četrās zemnieku saimniecībās dažādos
Latvijas reģionos.
3. Izvērtēt krūmu atjaunošanas paņēmienu un apgriešanas intensitātes ietekmi uz
krūmmelleņu augšanu un ražošanu.
4. Pilnveidot krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnē un kūdrā.
5. Izvērtēt 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 informatīvu materiālu par ābeļu un bumbieru kraupi, augļu koku vēzi
un ābolu tinēju un to ierobežošanu integrētajā augļkopībā
1. Laukkopības scenāriju (dominējošo augu seku ar atšķirīgiem oglekļa ieneses
parametriem) identificēšana un platību izmaiņu raksturošana atbilstoši
lauksaimniecības attīstības prognozēm (2017.–2050. gads), tajā skaitā
konvencionālās laukkopības sistēmas, ekstensīvās laukkopības sistēmas, sētie
zālāji, dārzeņu audzēšana, ilggadīgie zālāji (savācot vai mulčējot nopļauto zāli) un
ilggadīgie stādījumi (augļu dārzi, īscirtmeta plantācijas).
2. Oglekļa un slāpekļa ieneses prognožu laika rindu (2017.–2050. gads, ienese
tonnas C ha–1 gadā) izstrādāšana pirmajā darba uzdevumā identificētajiem
laukkopības scenārijiem, tajā skaitā oglekļa ienese ar augu atliekām, kūtsmēsliem
un citiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem. Ieneses rādītāju novērtēšanai
izmantojamas lauksaimniecības sektora prognozes un zinātniskajā literatūrā
pieejamie biomasas pārrēķinu koeficienti.
3. Aprēķinu parametru sagatavošana augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņu
raksturošanai pirmajā darba uzdevumā identificētajās laukkopības sistēmās,
izmantojot Yasso modeli, tajā skaitā sākotnējais (šī brīža) augsnes oglekļa
uzkrājums aramzemēs un ilggadīgajos zālājos izplatītākajās augšņu
granulometriskā sastāva grupās (granulometriskais sastāvs izmantojams, lai
nodrošinātu sasaisti ar Starpvalstu Klimata izmaiņu padomes 2006. gada
vadlīnijām), klimata izmaiņu prognozes un platības rādītāji.
4. Aprēķinu parametru sagatavošana augsnes oglekļa uzkrājuma raksturošanai
ar Yasso modeli laukkopības scenārijiem, kas ietver Lauku attīstības plāna
agrovides pasākumus, salīdzinot ar konvencionālajām sistēmām, kurās nav
prognozēta agrovides pasākumu īstenošana. Aprēķinos jāņem vērā agrovides
pasākumu ietekme uz aramzemju platību, kas nepieciešama prognozētā
lauksaimniecības produkcijas apjoma saražošanai.
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tehnoloģiju
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Ganību airenes
pirmsselekcijas
materiāla izvērtēšana

Pupu sēklgrauža
(Bruchus rufimanus) un
citu lauka pupu (Vicia
faba) kaitēkļu
monitorings un
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Dzeltenās rūsas
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striiformis, Wes.)
izplatība Latvijā un
pasākumi tās postīguma
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Minerālmēslu
maksimālo
noteikšana
kultūraugiem.

normu

5. Augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķini arYasso modeli pirmajā darba
uzdevumā identificētajām laukkopības sistēmām un trešajā darba uzdevumā
raksturotajām augšņu grupām, tajā skaitā platībās, kur prognozēta agrovides
pasākumu īstenošana. Slāpekļa oksīda (N2O) tiešo un netiešo emisiju aprēķini,
izmantojot Starpvalstu Klimata izmaiņu padomes 2006. gada vadlīnijas, kā arī
pētījumā iegūtos oglekļa uzkrājuma izmaiņu un slāpekļa ieneses rādītājus.
6. Aramzemju un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes prognožu pārrēķins 2017.–
2050. gadam atbilstoši pētījuma rezultātiem. Augsnes N2O emisiju prognožu
sagatavošana ziņošanai lauksaimniecības nozares jautājumu ietvaros.
7. Aramzemēs un ilggadīgajos zālājos īstenojamo ietekmes uz klimata izmaiņām
mazināšanas pasākumu ekonomiskā analīze, nosakot katra pasākuma prognozējamā
SEG emisiju samazinājuma izmaksas (euro par tonnu CO2-1)
1. Apkopot un analizēt zinātniskajās publikācijās un projektu pārskatos iekļauto
25 000
informāciju par SEG emisijām no lauksaimniecībā izmantotām nosusinātajām
minerālaugsnēm pa Latvijā sastopamajiem augšņu tipiem.
Izvērtēt zinātniskajā literatūrā CO2, metāna (CH4), vienvērtīgā slāpekļa oksīda
(N2O) emisiju cēļoņsakarības atkarībā no augsnes tipa, granulometriskā sastāva,
kultūraugiem, augšņu apstrādes veida, hidroloģiskajiem apstākļiem, izkliedētā
mēslojuma veida un devām.
2. Noteikt un analizēt CO2, CH4, N2O emisijas no lauksaimniecībā izmantotām
organiskajām augsnēm un minerālaugsnēm.
Projekta īstenošanas gaitā tiks veikti CO2, CH4 un N2O gāzu emisiju mērījumi
organiskajās augsnēs un minerālaugsnēs, izmantojot Picarro G2508 gāzu
analizatoru. SEG emisiju mērījumi minerālaugsnēs notiks tiešā triju
Lauksaimniecības noteču monitoringa objektu tuvumā, ļaujot kompleksi izvērtēt
paraugteritorijās notiekošos procesus, tajā skaitā kultūraugu, izkliedētā mēslojuma
veida un devas, drenu noteces, kā arī augu barības vielu noplūdes saistību ar SEG
emisijām. Pētījumā tiks izmantota Lauksaimniecības noteču monitoringā apkopotā
informācija par meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, augu barības
vielu noplūdēm un citiem pētījuma vietām raksturīgajiem apstākļiem. Papildus tiks
izvēlētas divas pētījumu vietas lauksaimnieciskās darbības ietekmētās platībās,
kurās dominējošās ir organiskās augsnes. Šajā gadījumā nebūs iespējams kompleksi
izvērtēt mērījumu gaitā iegūtās SEG emisiju vērtības un augu barības vielu
zudumus ūdenī.
3. Noteikt un analizēt SEG emisiju cēloņus pētāmajās teritorijās.
Tiks izvērtēti nozīmīgākie SEG emisiju ietekmējošie faktori pētāmajās teritorijās,
tajā skaitā augsnes mitruma mērījumi, augsnes ķīmiskā sastāva analīzes, gaisa
temperatūras un nokrišņu analīze, audzētie kultūraugi, izkliedētā mēslojuma laiks,
veids un devas
1. Veikt novērojumus un kopt ierīkotos zālājus (vismaz 34 dažādus maisījumus),
55 550
kas paredzēti dažādai izmantošanai – pļaušanai, ganīšanai un kombinētai
izmantošanai.
2. Pirms zālāju pļaušanas noteikt to botānisko sastāvu.
3. Pēc katra pļāvuma noteikt zālāju ražu.
4. Noteikt zāles ražas ķīmisko sastāvu un analizēt ražas kvalitātes izmaiņas pa
izmantošanas gadiem.
5. Informēt lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus un citus interesentus par
iegūtajiem rezultātiem zinātniski praktiskajās konferencēs, semināros, kā arī
publicējot rakstus nozares populāros žurnālos.
6. Izstrādāt un sagatavot izdošanai grāmatu "Pļavu ekosistēmas un ganības"
1. Balstoties uz 2016. gada pētījumu rezultātiem par pasākumiem amonjaka emisiju
51 595
ierobežošanai un samazināšanai, veikt aptauju (anketēšanu) lauksaimniekus
pārstāvošajās profesionālajās un nevalstiskajās organizācijās, kā arī saskaņot
viedokļus ar nozares ekspertiem un lauksaimniecības un vides politikas
veidotājiem.
2. Izstrādāt projektu amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu
ieviešanas vidēja un ilgtermiņa darbības plānam (rekomendācijas) lopkopības un
augkopības sektorā.
3. Izstrādāt iespējamos risinājumus amonjaka emisiju ierobežošanas un
samazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātu novērtējumam.
4. Izstrādāt priekšlikumus labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem par
amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumiem.
5. Sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem pētniecības projektiem, lai izstrādātu
Latvijai piemērotāko indikatoru kopumu amonjaka emisijas ierobežojošo un
samazinošo pasākumu ieviešanas rezultātu novērtēšanai (monitoringam).
6. Aprēķina metodikas izstrāde amonjaka (NH3) emisiju noteikšanai lopkopības
sektorā un priekšlikumu izstrāde emisiju samazinājuma nodrošināšanai
1. Uzturēt un īstenot nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu plašas
6 000
izcelsmes ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanas un izlases
audzētavās divās vietās Latvijā atšķirīgos augsnes un klimatiskajos apstākļos.
2. Uzturēt un īstenot nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu mākslīgi
izveidoto tetraploīdo ganību airenes augu izlases audzētavā.
3. Pēc starptautiskās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekta darba grupas
izstrādātas metodikas izvērtēt un veikt hibridizāciju dažādas ģeogrāfiskās izcelsmes
ganību airenes selekcijas izejmateriālam, lai izveidotu īpaši plastiskas ganību
airenes populācijas jaunu šķirņu veidošanai nākotnē.
4. Pēc vienota plāna un metodikas veikt novērojumus, uzskaiti un izstādīto
tetraploīdo augu (750 augu) fenotipēšanu.
5. Noteikt ploiditāti mākslīgi iegūtajiem un lauka apstākļos vērtētajiem
tetraploīdajiem ganību airenes augiem (750 augu)
1. Lauka pupu sēklas materiāla analīze pirms sējas, pirms ražas novākšanas un
15 000
glabāšanas laikā.
2. Dažādu monitoringa metožu izvērtējums pupu sēklgrauža populācijas blīvuma
un lidošanas aktivitātes noteikšanai.
3. Citu lauka pupu kaitēkļu monitorings.
4. Novērtēt dažādu ierobežošanas metožu efektivitāti lauka pupu sējumos pupu
sēklgrauža populācijas ierobežošanai
1. Veikt dzeltenās rūsas monitoringu kviešu sējumos Latvijas teritorijā un analizēt
57 000
ierosinātāja populācijas struktūru.
2. Novērtēt dažādu grupu fungicīdu efektivitāti dzeltenās rūsas izplatības
ierobežošanai.
3. Novērtēt plašāk audzēto un perspektīvo ziemāju un vasarāju kviešu šķirņu
izturību pret dzeltenās rūsas infekciju.
4. Izvērtēt dzeltenās rūsas datormodeļa prognožu precizitāti Latvijas
agroklimatiskajos apstākļos
Balstoties uz vairākgadīgiem lauka izmēģinājumu rezultātiem atšķirīgos
Valsts atbalsts
agrotehniskos un augmaiņas variantos pie dažādām slāpekļa mēslojuma
EUR 42 500
normām noteikt ziemas kviešiem un ziemas rapsim minerālmēslojuma
izmantošanas rādītājus, iespējamā vides piesārņojuma kontroles nolūkos
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Minimālās
augsnes
apstrādes ietekme uz
augsnes
auglības
saglabāšanu,
kaitīgo
organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās
kvalitāti
bezmaiņas
sējumos.

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.

Dažādu šķirņu aitu un to
krustojumu piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un
jēra gaļas ieguvei.
Augu daudzveidība un
nezāles (PRODIVA).

Augkopības
sistēmas
ieviešana
dārzeņu
audzēšanā,
uzlabojot
augsnes
bioloģisko
resursu izmantošanu un
aizsardzību
ar
sedzējaugu izmantošanu
(AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE
CROPS
(ASC)).

slāpekļa dinamiku augsnē dažādos slāpekļa mēslojuma variantos, kā arī
maksimāli pieļaujamās un ekonomiski pamatotas slāpekļa normas pa gadiem
mainīgos meteoroloģiskos apstākļos.
Veikti lauka izmēģinājumi ar astoņiem ziemas rapsim un ziemas kviešiem
pēc diviem priekšaugiem katrā ar desmit slāpekļa mēslojuma variantiem
tradicionālās un minimālās augsnes apstrādes variantos. Kopā 56 varianti
četros atkārtojumos. Tiks noteikti augsnes agroķīmiskie rādītāji, slāpekļa
dinamika augsnē veģetācijas periodā trijos dažādos dziļumos, augu slimību
izplatība, katra varianta graudu un sēklu raža, ražas struktūra, kvalitatīvie
rādītāji, pamatprodukcijas un blakus produkcijas ķīmiskais sastāvs un
aprēķināta barības vielu iznese un bilance, veikts variantu agroekonomiskais
izvērtējums.
Projekta realizācijas rezultāti 2017. gadā ap 05. decembri tiks ievietoti LLU
mājaslapas Zinātnisko pētījumu datu bāzē, kas ir bez maksas brīvi pieejama
jebkuram interesentam Bez tam ar pētījumu norisi dabā (LLU mācību
pētījumu saimniecībā „Pēterlauki”) lauksaimniecības nozares speciālisti un
interesenti tiks iepazīstināti ikgadējās Lauku dienās, kā arī ar rezultātiem caur
publikācijām nozares populārzinātniskos izdevumos un gadskārtējā LLU LF,
LLMZA un Agronomu biedrības rīkotajās konferencēs.
Pētījumu mērķis ir skaidrot bezapvēršanas augsnes apstrādes, salīdzinājumā
ar tradicionālo (aršanu) augsnes apstrādi, bezmaiņas un dažādas augmaiņas
sējumos ietekmi uz augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām
ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti.
Agroekonomiski izvērtēt jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī
dot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā
laukaugu audzēšanā.
Turpināti izmēģinājumi iekārtotajā stacionārajā laukā, kur tiks izvērtēti augu
augšanas un attīstības rādītāji veģetācijas periodā, noteikti nozīmīgākie
augsnes fizikālie un agroķīmiskie rādītāji, atsevišķu kaitīgo organismu
izplatība un to ietekme uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas
izejvielu ieguvi, iegūtās ražas lielums un tās kvalitāti, izvērtētas jauno
tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par šādu
tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā. Projekta
realizācijas rezultāti 2017. gadā ap 05. decembri tiks ievietoti LLU
mājaslapas Zinātnisko pētījumu datu bāzē, kas ir bez maksas brīvi pieejama
jebkuram interesentam. Turklāt ar pētījumu norisi dabā (LLU mācību
pētījumu saimniecībā „Pēterlauki”) lauksaimniecības nozares speciālisti un
interesenti tiks iepazīstināti ikgadējās Lauku dienās, kā arī ar rezultātiem caur
publikācijām nozares populārzinātniskos izdevumos un gadskārtējā LLU LF,
LLMZA un Agronomu biedrības rīkotajās konferencēs.
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
Radot jaunas zināšanas, veicināt Latvijas apstākļiem piemērotu pākšaugu
sugu un šķirņu audzēšanu saimniecībās, palielināt vietējo proteīnbagāto
barības izejvielu īpatsvaru lopbarības ražošanā un apzināt iespējas samazināt
lopbarības ražošanas izmaksas.
Projekta īstenošanas gaitā veica lauka izmēģinājumus – pākšaugu šķirņu
novērtēšanu integrētā un bioloģiskā saimniekošanas sistēmā pēc to sēklu un
proteīna ražas, slimību izturības un saimnieciski nozīmīgiem rādītājiem,
agrotehnisko pasākumu – mēslojuma, pesticīdu lietošanas izvērtēšanu
kvalitatīvas pākšaugu ražas ieguvei; veica kvalitatīvo izvērtējumu
proteīnražai no Latvijā audzētajiem pākšaugiem salīdzinājumā ar Latvijā
audzēto soju, analizēja un izvērtēja nozīmīgāko proteīnaugu barības vērtību
un iekļaušanas iespējas pilnvērtīgās barības maisījumos
atgremotājdzīvniekuun cūku barības devās, optimizējot barības devas
dažādām dzīvnieku grupām (slaucamām govīm, nobarojamiem jaunlopiem,
nobarojamām cūkām, kazām, aitām) praktiskās saimniekošanas apstākļos,
izvērtēja dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu (piena, gaļas)
kvalitātes rādītājiem un informēt lauksaimniekus par agrotehniski un
ekonomiski pamatotām pākšaugu audzēšanas un izmantošanas iespējām
Latvijas saimniecībās.
Skaidrot, kuras no Latvijā audzētajām aitu šķirnēm un to krustojumiem ir
piemēroti kvalitatīvu jēru liemeņu un gaļas ieguvei.
Iegūtos datus izmantos, lai izdarītu ticamus secinājumus par Latvijā
izmantoto aitu šķirņu un krustojumu jēru nobarošanas iespējām, iegūstamā
liemeņa un gaļas kvalitāti.
1. Noteikt nezāļu dinamiku ilggadīgos bioloģiskās saimniekošanas sistēmas
stacionāros, eksperimentālos un ražojošos laukos.
2. Izpētīt miežu un auzu šķirņu konkurētspēju ar nezālēm lauka apstākļos
dažādos agroekoloģiskajos apstākļos.
3. Ekofizioloģiskie pētījumi
Pārbaudīt jaunas audzēšanas tehnoloģijas praksē mūsu klimatiskajos
apstākļos sadarbībā ar 14 zinātniskajām iestādēm no 9 Eiropas valstīm, veicot
ASC pievelšanu ar speciāliem veltņiem (roller crimper) un izvērtējot metodes
ietekmi uz dārzeņu kvalitāti, samazināt augsnes noplicināšanu, samazināt
energoresursu patēriņu augsnes apstrādei, mazināt patogēno organismu
izplatību, mazināt SG emisiju, nodrošinot ilglaicīgu augsnes segumu ar ASC
un līdz ar to sekmējot CO2 patēriņu (samazinājumu atmosfērā).
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 metodikai,
kas izstrādāta sadarbībā ar ārzemju partneriem (visu projekta laiku):
1) audzēt dārzeņu stādus (galviņkāpostus, lauka tomātus) siltumnīcās
2016. gada pavasarī;
2) ierīkot dārzeņu stādījumus (galviņkāposti, sīpoli un lauka tomāti)
2016. gada pavasarī platībās, kas jau iepriekš sagatavotas 2015. gada rudenī
ar ziemāju variantiem (zaļmēslojums un ASC) un kontroles variantiem (ar
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Inovatīvs dizains un
pasākumi funkcionālās
bioloģiskās
daudzveidības
paaugstināšanai
bioloģiskajos
augļu
dārzos
(ECOORCHARD).

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.

kūtsmēsliem un bez mēslojuma);
3) veikt kopšanas darbus, augsnes analīzes (N, P, K, organiskās 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;
4) ierīkot lauka izmēģinājumus, iesējot ziemājus 2016.–2017. gada
ziemošanas periodam (līdz septembrim) – iesēt ziemas rudzus un rapsi
mulčas variantam un zaļmēslojuma variantam, sagatavot lauku kūtsmēslu
variantam (iestrādāt kūtsmēslus) un kontroles variantam;
5) veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas.
4. Pabeigt veltņa-aizlauzēja izgatavošanu (līdz maijam).
Projekta mērķis ir izveidot funkcionālās agrobioloģiskās daudzveidības
paaugstināšanas pasākumus un to novērtēšanas metodes, kā arī adaptēt īpašus
agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu bioloģisko ābeļdārzu plastiskumu un
izturību pret kaitēkļiem.
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
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
Noteikt lauksaimniecības nozares un ar to saistīto piesārņojuma avotu radītās
augu barības noplūdes un novērtēt lauksaimniecības nozares ietekmi uz
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, nodalot lauksaimniecības izraisīto
piesārņojumu no cita veida ūdeņu antropogēnā piesārņojuma.
1. Izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmi uz monitoringa mērījumiem,
iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības kā 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.
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
Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas
nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt
ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.
Uz pētījumu pamata tiks izstrādāti zinātniski pamatoti ieteikumi vējauzas un
citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanai integrētās saimniekošanas sistēmā
Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Projekta rezultāti būs pamats
daudzgadīgu praktisko demonstrējumu izmēģinājumu iekārtošanai zemnieku
saimniecībās, kas uzskatāmi parādīs, kā dažādi ierobežošanas pasākumi
ietekmē vējauzas ierobežošanas efektivitāti dažādos agroklimatiskajos
apstākļos. Projekta realizācija veicinās Latvijas zinātnisko institūciju
sadarbību aktuālu praktiskās lauksaimniecības problēmu risināšanā un
kopumā paaugstinās lauksaimniecības zinātnes potenciālu. Projekta ietvaros
tiks sagatavotas vismaz divas zinātniskās publikācijas vadošajos zinātniskajos
žurnālos ar citēšanas indeksu virs nozares vidējā.
Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un
bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un
potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu
ekonomiski efektīvai un vidi saudzējošai ražošanai.
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 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.
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Valsts atbalsts
EUR 6 500

Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/inovativsdizains-un-pasakumifunkcionalas-biologiskas

Valsts atbalsts
EUR 100 000

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2017/lauksaimni
ecibas-attistibasprognozesana-unpolitikas

Valsts atbalsts
EUR 46 600

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/virszemesudenu-un-gruntsudenukvalitates-parraudzibaipasi

Valsts atbalsts
EUR 99 962

Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/ieteikumuizstrade-vejauzas-un-cituizplatitako-nezalu-sugu

Valsts atbalsts
EUR 51 000

Dārzkopības institūts

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/integretaiun-biologiskaiaudzesanai-piemerotuabelu-plumju-un

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.

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.

Ģenētiski
modificētu
augu
sēklu
un
pavairojamā materiāla
iespējamo
risku
zinātniskā 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
ierobežošanas
samazināšanas

emisiju
un

Izdalīt integrētajai audzēšanai dažādos Latvijas reģionos piemērotas aveņu,
zemeņu un krūmogulāju šķirnes un izvērtēt tām piemērotākās audzēšanas
tehnoloģijas, kas nodrošinās augstāku stādījumu ražību.
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.
Nodrošināt augļkopjus ar slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm,
izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro.
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
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.

Valsts atbalsts
EUR 47 000

Dārzkopības institūts

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/integretaiaudzesanai-perspektivoogulaju-skirnu-parbaude

Valsts atbalsts
EUR 20 000

Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/abelu-unbumbieru-kraupja-unabolu-tineja-ierobezosana

Valsts atbalsts
EUR 12 000

Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts “Silava”

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/aramzemes
-un-ilggadigo-zalajuapsaimniekosanas-radito0

Noteikt un analizēt meliorācijas ietekmi uz SEG gāzu emisijām
lauksaimniecībā izmantotajās platībās.
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;
4) lietderīguma izvērtējums (vides un ekonomisko interešu līdzsvarošana)
Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku
novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde.
1. Identificēt potenciālo apdraudējumu un sagatavot tā aprakstu, skaidrojot
tēmas aktualitāti un nosakot riska izraisītāju (ģenētiski modificētu augu sēklu
un pavairojamā materiāla) izcelsmes avotus.
2. Raksturot potenciālos ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā
materiāla ienākšanas ceļus Latvijas teritorijā.
3. Veikt ekspozīcijas novērtējumu – eksperimentālu situācijas novērtēšanu
Latvijas teritorijā, ietverot sēklu un pavairojamā materiāla paraugu vākšanu
un laboratoriskos izmeklējumus.
4. Raksturot risku un sniegt riska novērtējumu, pamatojoties uz zinātnisko
informāciju par iespējamo apdraudējumu un iegūtajiem analītiskajiem
rezultātiem.
5. Izstrādāt riska vadības rekomendācijas atbilstoši Latvijas
agroekonomiskajiem apstākļiem
Aktuālās situācijas apzināšana par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu
(turpmāk – PAO) piesārņojuma līmeni tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas
produktos Latvijā, labas ražošanas prakses ieteikumu izstrāde PAO
piesārņojuma samazināšanai.
1. Apzināt aktuālo situāciju par PAO marķieru – benzo(a)pirēna un PAO4
(benzo(a)antracēna, benzo(a)pirēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna) –
piesārņojuma daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos
Latvijā.
2. Izstrādāt labas ražošanas prakses ieteikumus benzo(a)pirēna un PAO 4
daudzuma samazināšanai tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos.
3. Izvērtēt labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekmi uz iespēju
samazināt benzo(a)pirēna un PAO4 daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un
gaļas produktos.
Izzināt stiebrzāļu un tauriņziežu jaunāko šķirņu piemērotību pļavu un
ganību zelmeņu veidošanai, lai zinātniski pamatotu to audzēšanu un
izmantošanu
dažādām
dzīvnieku sugām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.
1. Kopt ierīkotos zālāju zelmeņus (vismaz 34 dažādus maisījumus), kas
paredzēti dažādai izmantošanai – pļaušanai, ganīšanai un kombinētai
izmantošanai.
2. Pirms zālāju pļaušanas noteikt to botānisko sastāvu.
3. Pēc katra pļāvuma noteikt zālāju ražu.
4. Laboratoriski analizēt zāles paraugus un uzskaitīt iegūtos datus.
5. Informēt lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus un citus interesentus par
iegūtajiem rezultātiem, organizējot lauku dienas.
6. Izstrādāt ieteikumus par augstproduktīvu zālāju ierīkošanu un izmantošanu
dažādām dzīvnieku sugām.
Izstrādāt ieteikumus efektīviem pasākumiem, kas ierobežo un samazina
amonjaka emisijas lopkopības un augkopības nozarēs, ņemot vērā jaunās
Eiropas Savienības prasības Nacionālajai gaisa piesārņojuma kontroles

Valsts atbalsts
EUR 25 000

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/melioracija
s-ietekmes-novertesanaklimata-parmainu-pludu0

Valsts atbalsts
EUR 48 000

Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts
“BIOR”

http://www.bior.lv/lv/leftmenu/aktualitates/aktualit
ates/tiks-istenots-projekts

Valsts atbalsts
EUR 26 660

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/labasrazosanas-praksesprincipu-ieverosanasietekme-uz

Valsts atbalsts
EUR 55 550

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/zalajuzelmenu-veidosanaszales-lopbaribasrazosanas

Valsts atbalsts
EUR 34 800

Agroresursu un
ekonomikas institūts

http://www.arei.lv/lv/proj
ekti/2017/lauksaimniecib
a-izmantojamais-
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pasākumu
izvēles
pamatojums
lauksaimniecībā un to
efektivitātes
novērtējums.

Ganību
airenes
pirmsselekcijas
materiāla izvērtēšana.

Labas ražošanas prakses
principu
ievērošanas
ietekme uz policiklisko
aromātisko ogļūdeņražu
(PAO)
līmeņa
samazināšanu
tradicionāli
kūpinātā
gaļā un gaļas produktos.

Augu daudzveidība un
nezāles (PRODIVA)

Augkopības
sistēmas
ieviešana
dārzeņu
audzēšanā,
uzlabojot
augsnes
bioloģisko
resursu izmantošanu un
aizsardzību
ar
sedzējaugu izmantošanu
(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.

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
Nodrošināt ganību airenei tipisku agrotehnisko pasākumu kompleksu, lai
vērtētu tās izturību un saglabāšanos zelmenī katrā izmēģinājumu vietā, un
ļautu dabiskā ceļā saziedināties izturīgākajiem indivīdiem.
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
Mērķi - noteikt Labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekmi
uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu līmeņa samazināšanu tradicionāli
kūpinātā gaļā un gaļas produktos.
Tika sekmīgi izpildīti pētījuma uzdevumi:

apzināt aktuālo situāciju par PAO marķieru - benzo(a)pirēna
un PAO4 piesārņojuma daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas
produktos Latvijā.
 izstrādāt labas ražošanas prakses ieteikumus benzo(a)pirēna un PAO4
daudzuma samazināšanai tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos.
izvērtēt labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekmi uz iespēju
samazināt benzo(a)pirēna un PAO4 daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un
gaļas produktos.
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
Izvērtēt audzēšanas metodes ietekmi uz dārzeņu kvalitāti un ražu Latvijas
klimatiskajos apstākļos, nodrošinot ilglaicīgu augsnes segumu ar
sedzējaugiem (ziemas rudzi, ziemas rapsis):
1) sekmējot oglekļa dioksīda (CO2) patēriņa piesaisti;
2) samazinot augsnes noplicināšanu;
3) augsnes apstrādes procesā, samazinot energoresursu patēriņu;
4) samazinot patogēno organismu izplatību;
5) samazinot minerālmēslu lietojumu (samazinot siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisiju slāpekļa izmantošanā augkopībā)
1. Veikt bioloģisko augļkopju un augļkopības konsultantu aptauju par to,
kuras praktiskās metodes tiek izmantotas vai plānota to izmantošana, kas
varētu ietekmēt funkcionālās agrobioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
2. Apkopot informāciju par pētījumiem un augļudārzu apsaimniekošanas
paņēmieniem Latvijā.
3. Apkopot un analizēt dažādas metodes funkcionālās agrobioloģiskās
daudzveidības novērtēšanai augļu dārzos.
4. Piedalīties Eiropas informācijas tīkla izveidē par funkcionālās bioloģiskās
daudzveidības pārvaldīšanu bioloģiskajos augļu dārzos.
Mērķis:
Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku
novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde.
Tika izpildīti izvirzītie uzdevumi:
1.
Veikt potenciālā apdraudējuma identifikāciju un aprakstu,
skaidrojot tēmas aktualitāti un nosakot riska izraisītāju (ģenētiski modificētu
augu sēklu un pavairojamā materiāla) izcelsmes avotus.
2.
Raksturot potenciālos ģenētiski modificētu augu sēklu un
pavairojamā materiāla ienākšanas ceļus Latvijas teritorijā.
3.
Veikt ekspozīcijas novērtējumu – eksperimentāla situācijas
novērtēšana Latvijas teritorijā, kas ietver sēklu un pavairojamā materiāla
paraugu vākšana un laboratoriskos izmeklējumus.
4.
Veikt riska raksturojumu un sniegt riska novērtējumu,
balstoties uz zinātnisko informāciju par iespējamo apdraudējuma un
iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem.
5.
Izstrādāt riska vadības rekomendācijas atbilstoši Latvijas
agroekonomiskajiem apstākļiem.
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zinatnes-projektsamonjaka-emisijuierobezosanas-un

Valsts atbalsts
EUR 3 000

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

http://www.llu.lv/lv/proje
kti/apstiprinatieprojekti/2016/ganibuairenes-pirmsselekcijasmateriala-izvertesana

ZM, 26 600 EUR

LLU

Papīra formā, ZM

Valsts atbalsts, 18 500

Agroresursu un
ekonomikas institūts

Papīra formā, ZM

Valsts atbalsts,
17 000

Agroresursu un
ekonomikas institūts

Papīra formā, ZM

Valsts atbalsts, 6 500

Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs

Papīra formā, ZM

Valsts atbalsts, 48006,88

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

Papīra formā, ZM

Pielikums nr.4
Zemkopības ministrijas 2014.-2016.g. darbības stratēģijas
izpildes novērtējums
2016.g. beidzās ministriju, t.sk. ZM, darbības stratēģiju (turpmāk – stratēģija) triju gadu
plānošanas cikls. ZM stratēģijas mērķis bija noteikt tos kopējos darbības virzienus un mērķus
2014-2016.gadu periodā, kuru ietvaros ZM struktūrvienības un padotības iestādes savstarpēji
saskanīgi plānotu un organizētu savu darbu, ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu un
stratēģijas aptverto laika periodu. Balstoties uz stratēģijā noteiktajiem pieciem darbības
virzieniem, tika veidoti ZM ikgadējie darbības plāni un atbilstošās aktivitātes to ietvaros.
Darba plāni un to izpildes pārskati ir pieejami ZM interneta mājas lapā sadaļā „Darbības
stratēģija un darba plāns”. Departamenti veica stratēģijas izpildes pašnovērtējumu, balstoties
uz aptaujas anketām. Secināms, ka stratēģijā noteiktie darbības virzieni, funkcijas, prioritātes
un uzdevumi bija aktuāli un atbilstoši departamentu darbībai to kompetences ietvaros.
Atbilstošajā laika periodā pastāvējuši stratēģijā identificētie vispārējie kavējošie faktori
(nozarēm pieejamo finansu līdzekļu nepietiekamais apjoms no ES fondu un valsts budžeta
puses; finanšu līdzekļu trūkums pietiekamā apmērā ZM personāla tālākajai apmācībai un
kvalifikācijas celšanai; atalgojuma līmenis valsts pārvaldē), kurus ZM pati saviem spēkiem
nevar novērst. Dati par plānotajiem un faktiskajiem stratēģijas politikas rezultātiem ir šādi:

Politikas rezultāti (2014.g.-2016.g.)
Nr.

Politikas
rezultāta
formulējums

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības

Rezultatīvais
rādītājs

2014

2015

2016

Darbības virziens „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība
un aizsardzība”

1.

2.

3.

Nodrošināta
nekaitīgas
un
kvalitatīvas
pārtikas aprite

Piena
kvalitātes
datubāzē
piena
pircēji un PVD seko
svaigpiena
(kas
paredzēts pārstrādei)
kvalitātei, %

plāns

100

100

100

fakts

100

100

100

Patērētājs
nodrošināts
informāciju
pārtikas
produktiem

Samazināta iespēja

plāns

1

1

1

ar maldināt patērētāju
par sastāvu noteiktu
par pārtikas produktu

fakts

1

5

2

plāns

6

6

6

Dzīvnieku

grupās
(noteikto
pārtikas
produktu
grupu skaits gadā)

un No

dzīvnieku
infekcijas slimībām
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4.

5.

6.

dzīvnieku
izcelsmes
produktu
tirdzniecības
apjomu
palielināšanās ar
citām
ES
dalībvalstīm un
trešajām valstīm

brīvas valsts statusa
iegūšana
un
saglabāšana ES un
OIE noteiktā līmenī
(slimību skaits)

Turpināt īstenot
Eiropas
Savienības
programmas
„Skolas auglis”
un
„Skolas
piens”

Programmās
iesaistītos skolēnu
skaits no kopējā
valstī esošo 1.9.klašu
skolēnu
skaita, %

fakts

9

9

9

plāns

„Skolas piens” –
80,

„Skolas
piens” – 82,

„Skolas piens” –
85,

„Skolas auglis”
– 97

„Skolas
auglis” – 97

„Skolas auglis” –
97

„Skolas piens” –
78,

„Skolas
piens” – 87,

„Skolas piens” –
92,

„Skolas auglis”
– 96

„Skolas
auglis” – 93

„Skolas auglis” –
94

plāns

100

100

100

fakts

100

100

100

Atbilstoši klasificēti plāns
Ražotāju
cūku liemeņi, %
konkurētspējas
palielināšana
fakts
cūkkopības
nozarē,
izstrādājot jaunas
cūku
liemeņu
klasifikācijas
metodes

---

---

100

---

---

100

Administratīvā
sloga
samazinājums
pārtikas apritē

fakts

Piena pircējiem nav
jāaprēķina pārstrādei
paredzētā svaigpiena
kvalitātes
rādītāju
vidējais
ģeometriskais
lielums, nav jāziņo
PVD par svaigpiena
kvalitāti, %

Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

1.

Nozaru
uzņēmējdarbības
attīstība
un
konkurētspējas
uzlabošanās

Bruto
pievienotā
vērtība uz vienu
nodarbināto pārtikas
nozarē,
%
pret
iepriekšējo gadu
Vietējo
pārtikas
produktu īpatsvara
pieaugums
(%)
vietējā patēriņā, pret
iepriekšējo gadu
Produktivitātes
pieaugums
zivsaimniecībā, %
pret
2012.gada
rādītāju 25.51 t
tūkst.Eur

plāns
fakts

plāns
fakts

plāns
fakts
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7%

6%

6%

3,7%

9,4%

(dati nav
pieejami)

2%

2%

2%

-0,2%

-3,0%

0,5%
(provizorisks
rādītājs)

2%

4%

7%

6%

20 %
(provizorisks
rādītājs)

(dati nav
pieejami)

2.

3.

Traktortehnikas
uzraudzības,
drošības
uzturēšana

Veikta kontrole un
uzraudzība
traktortehnikai, kas
piedalās
saimnieciskajā
darbībā,
%
no
VTUA datu bāzes
Nozaru
eksporta
pieauguma temps, %
pret iepriekšējo gadu

Eksporta
veicināšana

plāns

60

61

61

58

61

61

5%

5%

5%

-1%

-0,6%

3,8%

fakts

plāns
fakts

Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”

1.

2.

3.

4.

Augstākās izglītības
pieejamība
iedzīvotājiem LLU

Informācijas
nodrošināšana
potenciāliem atbalsta
saņēmējiem un
plašākai sabiedrībai
par Kopienas
ieguldījumu no
ELFLA un EJZF
Pieejamas valsts meža
platības meža
zinātniskās izpētes un
izglītības attīstībai

Lauksaimniecības
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana

Valsts
budžeta
finansēto
studiju
vietu
skaits
pamatstudijās,
maģistratūrā
un
doktorantūrā
Īstenoto
informatīvo
pasākumu skaits
(semināri,
konferences u.c.)

plāns

2740

2740

2740

2 447

2 455

2 383

plāns

500

500

500

fakts

718

726

532

Informatīvo
pasākumu
klausītāju skaits

plāns

15000

15000

15000

fakts

21265

22064

15159

Meža platība, tūkst.
ha

plāns

28,9

28,9

28,9

28,7

28,7

28,7

fakts

fakts
Ierīkotie
pētniecības un
demonstrējumu
objekti, skaits

plāns

320

320

320

fakts

817

840

813

Saglabāti
valsts
nozīmes
lauksaimniecības
muzeji, skaits

plāns

2

2

2

fakts

2

2

2

14

14

14

fakts

14

14

12

plāns

20

30

40

20

30

40

20

20

20

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”

1.

2.

3.

Nodrošināti
fitosanitārie
nosacījumi
lauksaimniecības augu
produkcijas ražošanai
un ārējai tirdzniecībai

Nepalielinās augu
karantīnas
organismu skaits

Samazināti
augu
aizsardzības līdzekļu
un
mēslojuma
lietošanas radītie riski
un ietekme uz cilvēku
veselību un vidi

Ieviesta integrētā
augu aizsardzības
sistēma,
saimniecību
īpatsvars,
kuras
audzē kultūraugus
saskaņā
ar
vadlīnijām
integrētai
audzēšanai, %
Platība, kas īpaši
aizsargāta
no

Nodrošināta augsnes
un ūdens aizsardzība

plāns

fakts

plāns
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no lauksaimnieciskās
izcelsmes
piesārņojuma
ar
nitrātiem

4.
Latvijas izcelsmes
lauksaimniecības
ģenētisko resursu
saglabāšana un
ilgtspējīga
izmantošana

5.

6.

7.

Saglabāti, atbilstoši
uzlaboti meža resursi
un to ieguldījums
globālajā oglekļa
apritē

Uzturēta, aizsargāta
un atbilstoši uzlabota
meža ekosistēmu
bioloģiskā
daudzveidība

Mazināta klimatisko
apstākļu negatīvā
ietekme

lauksaimnieciskās
darbības izraisītā
piesārņojuma
ar
nitrātiem, % no
izmantotās
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes kopplatības
Augu sugu
ģenētisko resursu
skaits ex-situ
kolekcijās
Lauksaimniecības
dzīvnieku
ģenētisko resursu
šķirņu skaits
Augošu koku krāja,
m3

Oglekļa uzkrājums,
milj. t

Meža atjaunošana,
ha

Atmirusi
m3/ha

koksne,

Nodrošināti
augsnes mitruma
apstākļi
lauksaimnieciskai
ražošanai, milj.ha
Nodrošināti
augsnes mitruma
apstākļi
meža
zemēs, milj.ha
Digitalizēta
informācija
par
meliorētajām
platībām (milj.ha)

8.

Latvijai pieejamo
zvejas iespēju apguve

9.

Nodrošināta stabila
iekšējo ūdeņu dabisko

Nozveja % no
kopējām
pieejamajām zvejas
iespējām Baltijas
jūrā
Nozveja % no
kopējām
pieejamajām zvejas
iespējām
Starptautiskajos un
trešo valstu ūdeņos
Papildināti zivju
resursi (zivju

fakts
20

20

20

108

108

108

108

108

108

7

7

7

7

7

7

plāns

650

650

670

fakts

670

670

670

plāns

272

275

280

fakts

tikai koku dzīvā
biomasa 260, ja
pieskaita atmirušo
koksni un
zemsedzi, tad 311

tikai koku dzīvā
biomasa 260, ja
pieskaita
atmirušo koksni
un zemsedzi,
tad 311

tikai koku dzīvā
biomasa 260, ja
pieskaita atmirušo
koksni un zemsedzi,
tad 311

plāns

35

35

35

fakts

38

42

39

plāns

20

20

20

fakts

20

20

20

1,56

1,56

1,56

fakts

1,56

1,56

1,56

plāns

0,45

0,45

0,45

fakts

0,45

0,45

0,45

plāns

1,44

1,60

1,70

fakts

1,44

1,69

1,87

plāns

93

93

93

fakts

91

93

89

plāns

80

80

80

78

80

77

42,13

52,13

58,13

plāns
fakts
plāns
fakts

plāns

fakts
plāns

110

resursu papildināšana
ar pieaugošu tendenci

10. Bioloģiskajā

lauksaimniecībā
izmantotās platības

kāpuru un mazuļu
sk./milj.)
% no visām
lauksaimniecībā
izmantojamām LIZ
platībām

fakts

2.

10

10

10

11

11

12

60

60

53

57

Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
Apmācības
plāns
60
apmeklējušie % no
kopējā darbinieku
fakts
skaita
75

ZM monetārās un
nemonetārās
stimulēšanas sistēma ir
motivējoša

Personāla mainība
% no kopējā
darbinieku skaita

Sagatavota un īstenota
ES
Padomes
prezidentūra
ZM
kompetences jomās

5.

14,8

ZM darbinieku lielākā
daļa ir paaugstinājuši
savu kvalifikāciju un
zināšanas

3.

4.

21,7

plāns

fakts

1.

14,6

ZM nozares intereses
ir pārstāvētas
svarīgākajās
starptautiskās
ekonomiskās un
institucionālās
sadarbības jomās

ZM valdījumā un
padotībā esošo iestāžu
lietošanā nodotā valsts
nekustamā
īpašuma
uzskaite ir pilnīga,
izmantošana ir efektīva
un racionāla

plāns

11

11

12

fakts

18

11

12

Latvijas
Prezidentūras vadīto
ES Padomes darba
grupu skaits

plāns

-

30

-

fakts

-

127

-

ES likumdošanas
aktu skaits, kas
skatīts ES Padomes
darba grupās

plāns

-

60

-

fakts

-

33

-

Latvijas
prezidentūrai ES
Padomē apmācīto
darbinieku skaits,
kas strādā ZM
ZM nozares
interešu
pārstāvniecība
starptautiskajās
organizācijās, kurās
noteiktas finansiālās
saistības, skaits
ZM
organizētie
starptautiskie
pasākumi un vizītes,
skaits

plāns

83

83

83

77

69

69

14

14

14

14

14

14

plāns

18

20

15

fakts

19

19

15

plāns

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Neatbilstību skaits
uzskaites sistēmā,
%

fakts
plāns
fakts

fakts
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