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Priekšvārds
2017. gads – attīstība, atbalsts ražotājiem un plūdu postījumu pārvarēšana

Viens no 2017. gada ieguvumiem bija Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinātā
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšana svaigiem augļiem, ogām un
dārzeņiem no 21% līdz 5%. Saeima šo mūsu ierosmi atbalstīja 22. novembrī, tāpēc
samazināto 5% likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem varēja sākt piemērot jau
no 2018. gada 1. janvāra. Viens no PVN 5% likmes ieviešanas mērķiem bija palielināt
iedzīvotāju pirktspēju, padarot patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam
raksturīgus pārtikas produktus. Turklāt PVN samazinātā likme veicina Latvijas
dārzeņu, augļu un ogu ražotāju konkurētspēju un samazina nelegālo tirdzniecību ar
šiem pārtikas produktiem.
ZM veiksmīgi turpināja Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
(LAP) realizēšanu, 2017. gadā nodrošinot 16 atbalsta pasākumu īstenošanu. Kopumā
kopš LAP 2014-2020 īstenošanas sākuma tika realizēti projekti par 1,1 miljardu eiro
(73% no kopējā pieejamā finansējuma). Atbalsta saņēmējiem jau izmaksāti 483,1
miljoni eiro (32% no kopējā pieejamā LAP 2014-2020 finansējuma).
Lauku atbalsta dienests 2017. gadā saņēma vislielāko projektu skaitu – 14 525
pieteikumus. Vislielāko interesi par investīcijām 2017. gadā izrādīja mežsaimnieki –
tika saņemti 4208 projektu pieteikumi meža kopšanai. Attīstījās arī mazās lauku
saimniecības – apstiprināti 2108 projekti. Esmu gandarīts, ka lauksaimnieki aktīvi
investēja resursus precīzajās tehnoloģijās (miglošanai un mēslošanai), lai saimniekotu
efektīvāk un videi draudzīgāk – šim mērķim investēti 12 miljoni eiro. Tāpat
saglabājās ļoti augsta aktivitāte LEADER pasākumā – iesniegts 1561 projekta
pieteikums. Lauksaimniekiem 2017. gadā arī izmaksāts lielāks ienākumu atbalsts –
tiešmaksājumu finansējums 2017. gadā sasniedza 236 miljonus eiro, palielinoties par
23 miljoniem eiro jeb 11% salīdzinājumā ar 2016. gadu.
Diemžēl 2017. gadā neiztikām bez sarežģītām situācijām – vasaras otrajā pusē un
rudens sākumā Latviju piemeklēja ilgstošas un spēcīgas lietusgāzes, radot lielus
postījumus daudzos novados un lielus zaudējumus lauksaimniekiem, jo applūšanas
dēļ ražas novākšana un lopbarības sagatavošana daudzviet Latvijā 2017. gadā nebija
iespējama. ZM operatīvi rīkojoties, 2017. gada rudenī valdība izsludināja ārkārtējo
situāciju 29 novados un kompensācijās izmaksāja 14,8 miljonus eiro
lauksaimniekiem, kuriem bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un
stādījumi. Papildus pēc ZM lūguma Eiropas Komisija nolēma lietavās un plūdos
cietušajiem Latvijas lauksaimniekiem izmaksāt vēl 3,46 miljonu eiro.
2017. gads mums parādīja, cik smagas sekas lauksaimniecībai var nodarīt plašu
teritoriju applūšana. Tāpēc ZM kopā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
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īpašumi” turpināja īstenot nozīmīgus projektus plūdu risku mazināšanā,
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju meliorācijā, valstij piederošo
hidrotehnisko būvju atjaunošanā un pārbūvē, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku
atjaunošanā. Šim mērķim no 2014. līdz 2020. gadam paredzēti 80 miljoni eiro
publiskā finansējuma – 43,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un
36,6 miljoni eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Tā kā 2018. gadā ES ļoti aktīvas kļūs diskusijas par ES Kopējās lauksaimniecības
politikas reformu un ES daudzgadu budžetu nākošajam plānošanas periodam no 2021.
līdz 2027. gadam, gan es, gan mani ZM kolēģi 2017. gadā visos līmeņos un diskusijās
gan ar Eiropas Komisiju, gan ar citām ES dalībvalstīm turpinājām skaidrot
nepieciešamību izlīdzināt tiešos maksājumus lauksaimnieku starpā, lai tie būtu
taisnīgi un turpmāk nekropļotu konkurenci.

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 2017. 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
aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite,
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana);
○ lopkopības un ciltsdarbu jomā;
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○ tirgus kopējās organizācijas jomā;
īsteno šādus 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
(apakšprogrammas)

un

to

mērķi,

īstenotās

budžeta

programmas

ZM 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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Tabula nr.1
Darbības
virziens
Pārtikas drošība
un kvalitāte,
dzīvnieku veselība

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

Budžeta programma
20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku
veselība”;
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”).

Lauku
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšana

Cilvēkresursu
attīstības
veicināšana
laukiem

Dabas resursu
ilgtspējības
saglabāšana

Nozaru
pārvaldība

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

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.

21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku
attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un
valsts uzraudzība lauksaimniecībā”;
64.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
(ELGF) projektu un pasākumu īstenošana”;
65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu
īstenošana”;
66.00.00 „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
projektu un pasākumu īstenošana”.
22.00.00 “Cilvēkresursu attīstība”

24.00.00 “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana”;
25.00.00 “Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana”;
26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”;
27.00.00 “Augu veselība un augu aprites
uzraudzība”.
62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”;
69.00.00 Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un
pasākumu īstenošana;
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija,
dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm
un Padomes sanāksmēm);

97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem
izlietojums”.

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Informācija par ZM 2017.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”.
Turpināta vienota dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites un to atliekvielu
uzraudzības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites
politika, kura vērsta uz augsta dzīvnieku veselības līmeņa, nekaitīgas pārtikas aprites
un sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanu.
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Lai nodrošinātu mājas cūku, cūku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvnieku produktu
(spermas, olšūnu un embriju) un blakusproduktu drošu pārvietošanu ierobežojumu
zonu ietvaros un no ierobežojumu zonām, kā arī ņemot vērā Āfrikas cūku mēra
izplatību Latvijas teritorijā mežacūku populācijā tika sagatavoti grozījumi MK
noteikumos Nr.83 „Par Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma likvidēšanas un draudu
novēršanas kārtību”.
2017. gada 12. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.548 “Grozījumi
Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 "Kārtība, kādā atzīst
uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"”,
kuros noteikts, ka mazjaudas sadedzināšanas iekārtā (krematorijā) ir atļauts likvidēt
(kremēt) mirušus individuāli identificētus zirgu dzimtas dzīvniekus no novietnēm,
kurām nav noteikti aizliegumi saistībā ar infekcijas slimībām.
Lai noteiktu kārtību, kādā Latvijas valsts teritorija, zona vai iecirknis var iegūt no
akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas teritorijas statusu, kā arī noteiktu
prasības par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem
produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību
profilaksei un apkarošanai tika izstrādāti Ministru kabineta 14.03.2017. noteikumi Nr.
146 “Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem
iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas
slimību profilaksei un apkarošanai”.
Noteikta rīcība MK18.07.2017. noteikumos Nr. 416 “Hroniskās novājēšanas slimības
uzraudzības un kontroles kārtība”, kā jārīkojas hroniskās novājēšanas slimības
profilakses un apkarošanas pasākumu laikā, kā arī kādā kārtībā valsts iesaistās ar
finansiālu palīdzību, sedzot hroniskās novājēšanas slimības apkarošanas pasākumu
izmaksas (par līķa daļēju sekciju, parauga ņemšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu,
laboratorisko diagnostiku), ja ir aizdomas par briežu dzimtas dzīvnieka inficēšanos ar
hroniskās novājēšanas slimību. Tāpat noteiktas briežu dzimtas dzīvnieku
pārvietošanas prasības starp Norvēģiju un dalībvalstīm.
Izstrādāti MK16.08.2017. noteikumi Nr. 482 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.
gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks
saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā””, nosakot briežu
dzimtas dzīvnieku īpašniekam vai turētājam iespēju saņemt valsts kompensāciju par
piespiedu kārtā nokautu un iznīcinātu briežu dzimtas dzīvnieku hroniskās novājēšanas
slimības uzliesmojuma gadījumā.
Lai nodrošinātu, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks var pats, izmantojot
Lauksaimniecības datu centra vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu, reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus datubāzē
ir izstrādāti un pieņemti 24.01.2017. MK noteikumi Nr.47 “Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”.
Izstrādāti un pieņemti MK 28.11.2017. noteikumi Nr.701 "Grozījumi Ministru
kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības", kuros precizētas prasības par gaļas
ieguves metodēm.
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Lai pilnveidotu tiesisko regulējumu dzīvnieku tirdzniecības jomā, izstrādāti un
pieņemti MK 03.10.2017. noteikumi Nr. 605 “Grozījumi Ministru kabineta
2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu
un kazu apritei”” un MK 03.01.2017. noteikumi Nr. 17 “Veterinārās prasības to
dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”.
Lai nodrošinātu vienotu formu statistikas datu apkopošanai un pārskatu iesniegšanai
par dzīvnieku izmantošanu izmēģinājumos un nepieciešamās informācijas iegūšanu
no izmēģinājumu dzīvnieku lietotājiem, izstrādāti un pieņemti MK 26.06.2017
noteikumi Nr.386 "Grozījumi MK 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 52
“Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību””.
Lai noregulētu izmēģinājuma projekta atbildīgo personu darbības, ir izstrādāti un
pieņemti MK 12.12.2017 noteikumi Nr. 750 “Noteikumi par valsts nodevu par
atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto
personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību”.
Izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā”, kas nosaka
administratīvo atbildību dzīvnieku barības aprites jomā un kompetenci sodu
piemērošanā, paredzot augstākus naudas sodus par pārkāpumiem dzīvnieku barības
aprites jomā, tādejādi veicinot personu atbildību par dzīvnieku barības aprites jomas
normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.
Nodrošināts nepieciešamais atbalsts septiņās PVD izmēģinājumu dzīvnieku komisijas
sēdēs, lai izvērtētu iesniegtos izmēģinājumu projektus atļaujas saņemšanai.
Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība 





EK darba grupās par oficiālās kontroles regulas ieviešanu. Saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulā (ES) 2017/625 par
oficiālo kontroli iekļautajiem 58 dažādiem pilnvarojumiem, Eiropas Komisijai
jānodrošina jaunu tiesību akti sagatavošana un nodošana apspriešanai ES
dalībvalstīm līdz 2019.gadam. Uzsākts darbs pie deleģēto un īstenošanas aktu
izskatīšanas dzīvnieku un preču robežkontroles un pārtikas higiēnas jomā.
EK darba grupā par Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta
regulas (ES) 2016/429 par dzīvnieku veselības tiesību aktu ieviešanu attiecībā
uz dzīvnieku, dzīvnieku reproduktīvo produktu apriti (tai skaitā tirdzniecību
starp ES DV un importu no trešajām valstīm).
Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma “Par ārstniecisko barību”
izskatīšanā, par ārstnieciskās barības ražošanu un izmantošanu, nodrošinot
augstu dzīvnieku veselības, vides aizsardzības līmeni un mazinātu
antimikrobiālās rezistences izplatību un bīstamo atkritumu atbildīgu
apsaimniekošanu. EK Dzīvnieku barības komitejā, pārstāvētas Latvijas
intereses vadlīniju izstrādē attiecībā uz cilvēkiem nederīgas pārtikas
izmantošanu dzīvnieku barībā un par neinvazīvo sugu insektu ražošanu un to
olbaltumvielu izmantošanas iespējām dzīvnieku barībā.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā sniegta
prezentācija un atbildes uz jautājumiem par spēkā esošo dzīvnieku barības
likumdošanu.
Sniedzot valsts atbalstu dzīvnieku īpašniekam par radušajiem materiālajiem
zaudējumiem savā ganāmpulkā, apkarojot valsts uzraudzībā noteiktās infekcijas
slimības, tika sagatavoti virkne MK rīkojumi (20.07.2017. Nr.378 “Par papildu
pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai”;25.07.2017 Nr.384 “Par finanšu
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līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”; 05.09.2017. Nr.485 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”; 31.10.2017. Nr.624 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”;05.12.2017. Nr.730 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”).
Uzsākts normatīvā akta izstrādes process attiecībā uz biodrošības pasākumu kopumu
mežacūku medībās un darbībām ar tādām dzīvnieku sugām un populācijām kā
mežacūkas (Sus scrofa), lai ierobežotu tādas infekcijas slimības kā Āfrikas cūku mēris
(turpmāk – ĀCM) izplatīšanos un novērstu slimības ierosinātāja nokļūšanu no
mežacūkām uz mājas cūkām.
Veikts aktīvs darbs pie nepieciešamo grozījumu sagatavošanas Veterinārmedicīnas
likumā, Farmācijas likumā, likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību” un Ķīmisko vielu
likumā administratīvo sodu
dekodifikācijai.
Lai īstenotu nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites politiku, izstrādāti un
apstiprināti virkne MK noteikumu ( 26.09.2017. MK noteikumi Nr. 586 “Grozījumi
MK 19.10.2011. noteikumos Nr.808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem,
kas paredzēti saskarei ar pārtiku””;14.11.2017. MK noteikumi Nr. 671 “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība”. MK noteikumos ieviesta Latvijas apstākļiem adoptēta jauna pieeja dzeramā
ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, izmantojot riska novērtēšanas
veidni, kas izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; 06.06.2017. MK noteikumi
Nr.311 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116
„Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem
sugu tirdzniecības nosaukumiem””).
Turpinājās darbs ar vairāku MK noteikumu izstrādi (MK noteikumu projektu
“Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu
saraksts”. MK noteikumu izstrādes procesā analizētas Eiropas Zāļu aģentūras
monogrāfijas, EFSA zinātniskie atzinumi, kā arī citu ES dalībvalstu tehniskie
noteikumi un vadlīnijas, kā arī turpinās darbs ar Grozījumu projektu 17.05.2011. MK
noteikumos Nr.369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā
izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus” un ar grozījumu projektu 03.03.2015. MK
noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu
marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem””).
Uzsākts normatīvā akta izstrādes process attiecībā uz liemeņu klasifikāciju, lai
atvieglotu prasības kautuves īpašniekam, nosakot, ka klasifikācija nav obligāta
kautuvēm, kurās vidēji gadā nedēļas laikā nokauj mazāk nekā 400 cūkas (līdz šim
200), kā arī nosakot iespēju, kuros gadījumos var neveikt dzīvnieku liemeņu
marķēšanu.
Lai veicinātu vietējo augļu un dārzeņu pārstrādi un tās attīstību, ar ZM atbalstu
izstrādātas vadlīnijas „Augļu un dārzeņu konservu ražošana. Konservēšanas
alternatīvās metodes”.
Izvērtētas EK pamatnostādnes pārtikas ziedošanai un veikta LR normatīvo aktu
analīze, lai nepieciešamības gadījumā sagatavotu normatīvo aktu grozījumus vai
izstrādātu vadlīnijas, kuru mērķis ir samazināt pārtikas pārpalikumus un to nonākšanu
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atkritumos.
Atbalstītas Kopējā izpētes centra (Joint Research Center) aktivitātēs attiecībā uz
duālās pārtikas paraugu noņemšanas un testēšanas metodoloģijas izstrādi un EK
plānoto aktivitāšu realizācijā, uzsākot darbu pie paraugu noņemšanas un testēšanas
metodoloģijas izstrādes Eiropas Savienībā un piedaloties paraugu analīžu veikšanā.
Lai nodrošinātu izglītojamos, sociālās aprūpes un rehabilitācijas un ārstniecības
iestāžu pacientus ar veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, turpinās sadarbība ar VM pie 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 izstrādes.
Notiek aktīvs darbs EK darba grupās ar oficiālās kontroles regulu projektiem deleģētajiem un ieviešanas aktiem, kas aizstās regulu 854 /2004.
Turpināta rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu paredzēto
pasākumu ieviešanu.
Rīcības plāns ir izstrādāts, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās
rezistences attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu dzīvnieku veselības
jomā un nodrošinātu koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības.
Plāns sastāv no 4 daļām:
1. Mikroorganismu rezistences (AMR) uzraudzība, tostarp, antimikrobiālo
līdzekļu patēriņa datu apkopošana un laboratoriju kapacitātes stiprināšana
2. Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas, profilakses un biodrošības pasākumu
efektivitāte un pilnveidošana
3. Antimikrobiālo līdzekļu atbildīga un piesardzīga lietošana
4. Izglītība, informētība un zinātne AMR ierobežošanā
Rīcības plāns apstiprināts ar Zemkopības ministrijas 2017. gada 11. maija rīkojumu
Nr.72.” Par Nacionālā rīcības plāna par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un
antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā
apstiprināšanu”. Arī 2018.gadā turpināsies rīcības plāna ieviešana, lai veicinātu
mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības un izplatības
ierobežošanu un apkarošanu dzīvnieku veselības jomā un nodrošinātu koordinētas
iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības, kā arī paplašināsies sadarbība ar veselības
nozari, lai sagatavotu vienotu starpnozaru rīcības plānu antimikrobiālās rezistences
ierobežošanai saskaņā ar “Vienas veselības” principu.
2012.gadā tika uzsākta dzīvnieku veselības datu bāzes veidošana un, sekojot līdzi EK
iniciatīvām Antimikrobiālās rezistences ierobežošanā, datu bāze tiek pilnveidota, lai
ar tās palīdzību būtu iespējams ne tikai uzraudzīt produkcijas ražošanas un dzīvnieku
veselības stāvokļa izsekojamību, bet arī tiktu reģistrēta un uzskaitīta informācija par
profilaksi un ārstēšanu, norādot dzīvniekam lietotās veterinārās zāles.
Tika turpināta novietņu kategorizācija attiecībā uz infekcijas slimībām
Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku veselības datu bāzē, kas nosaka obligāto
izmeklējumu plānošanu un izmeklējumu rezultātu reģistrēšanu un nodrošinās
dzīvnieku infekcijas slimību uzskaiti ganāmpulkā, kā arī ierobežos dzīvnieku kustību
infekcijas slimību gadījumā. Darbs pie dzīvnieku veselības datu bāzes attīstīšanas,
pilnveidošanas un ieviešanas turpināsies arī 2018.gadā.
Uzsākta un turpināta sadarbība ar praktizējošiem veterinārārstiem un dzīvnieku
īpašniekiem, lai samazinātu administratīvo slogu informācijas ievadīšanai dzīvnieku
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veselības datu bāzē.
Ievērojot augu aizsardzības līdzekļu lietojumu Latvijā, pesticīdu darbīgo vielu
metabolismu un risku patērētājiem, sadarbībā ar VAAD un PVD izstrādāta un
apstiprināta Nacionālā pesticīdu atlieku kontroles programma 2018., 2019. un 2020.
gadam.
Nodrošināta augsti profesionāla pārtikas, veterinārā un fitosanitārā robežkontrole,
pastiprināti kontrolējot dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, lai
nodrošinātu, ka LR un ES netiktu ievesti bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību
ierosinātāji. Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu kontroli uz ES ārējās robežas,
PVD 2017. gadā ir veicis 82862 preču pārbaudes robežkontroles punktos. No
veiktajām kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta 25 341, fitosanitārā
kontrole – 39 361, veterinārā kontrole (preces un dzīvnieki) – 9055, dzīvnieku barības
un barības piedevu kontrole – 6692, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole –
1612, nepārtikas preču drošuma kontrole – 801 preču kravai. No visām pārbaudītajām
preču kravām 1640 jeb 2,1 % tika atzītas par neatbilstošām.
Izstrādāti 17.01.2017. MK noteikumi Nr. 33 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās
veicamajām pārbaudēm””.
Nodrošināta Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē izskatāmo, ministrijas
kompetencē esošo jautājumu koordinācija, t.sk. izvērtēti saņemtie dokumenti,
nepieciešamības gadījumā gatavotas informācijas un vēstules Latvijas Ostu, tranzīta
un loģistikas padomē sekretariātam.
MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta
noteikumos Nr.142 „Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un
uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības
dalībvalstīm”” nosūtīts uz EK TRIS datu bāzi saskaņošanai ar dalībvalstīm.
Apturēšanas periods līdz 28.02.2018.
Nodrošināta EK lēmumu izpilde, lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus,
veicinot godīgu konkurenci starp uzņēmējiem.
Veikta olīveļļas (nosakot nepiesātinātās taukskābes 3 paraugos), bezglutēta pārtikas
produktu (nosakot glutēna klātbūtni 21 paraugā) un zivju konservu un preservu
paraugu pārbaudes (nosakot zivju sugas DNS 20 paraugos) , kā arī īstenota divējādas
kvalitātes pārtikas produktu pārbaude (81 paraugs). Izmeklējumi veikti pamatojoties
uz virkni ES normatīvajiem dokumentiem (Komisijas 2012. gada 13. janvāra
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 29/2012 par olīveļļas tirdzniecības standartiem;
Komisijas 1991. gada 11. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu
izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm; Padomes 1989.gada
21.jūnija Regulu (EEK) Nr.2136/89, ar ko nosaka kopēju tirdzniecības standartus
konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un
sardīņveidu produktiem; Padomes 1992.gada 9.jūnija Regulu (EEK) Nr.1536/92, ar
ko nosaka kopējus tirdzniecības standartus tunču un pelamīdu konserviem; Eiropas
Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulu Nr.1169/2011 par pārtikas
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.Komisijas 2014. gada 30. jūlijs
īstenošanas Regulu (ES) Nr. 828/2014 par prasībām attiecībā uz informācijas
sniegšanu patērētājiem par lipekļa neesamību vai samazinātu klātbūtni pārtikas
produktos.)
Pārtikas aprites jomā ir veikta virkne administratīvā sloga mazināšanas pasākumu: ar
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2017.gada 1.martu stājās spēkā MK2016. gada 6. septembra noteikumi Nr.597
“Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”, kuros ir
pilnveidota svaigpiena kvalitātes datu bāze, ietverot arī rezultātus par citu dzīvnieku
sugu un citas Eiropas Savienības dalībvalsts svaigpiena ražotāja kvalitātes rādītājus,
precizēti informācijas apmaiņas procesi tādējādi samazinot administratīvo slogu piena
ražotājiem, piena pircējiem, piena pārstrādes uzņēmumiem un pārstrādātājiem.
2017.gada 17.oktobrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.624 “Prasības medījamo
dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam”, kuros sloga
samazināšanas nolūkos ir iekļauta iespēja apmācītai personai veikt medījamā
dzīvnieka post-mortem (pēcnāves) apskati, ja persona ir apguvusi ar PVD saskaņotas
nomedīto dzīvnieku post-mortem apskates prasmes.
2017.gada 3.maijā stājās spēkā MK noteikumi Nr.235 “Prasības olu apritei nelielā
apjomā”, kuros neliela apjoma olu realizācijai turēto dējējputnu skaits, kas nav mājas
vistas (gallus gallus suga) palielināts līdz 1000 dējējputniem.
2017. gada 29. septembrī stājās spēkā grozījumi MK 19.10.2011 noteikumos Nr. 808
“Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku””,
kuri atviegloja darbību mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas materiālus un
izstrādājumus, kuri paredzēti saskarei ar pārtiku, izplatīšanas nolūkā iepērk no
reģistrētiem ražošanas vai vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Tāpat precizēti
reģenerētas celulozes plēves materiālu un izstrādājumu izplatīšanas nosacījumi un
prasības keramikas izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, atvieglojot
uzņēmumu darbību.
Ņemot vērā, ka ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula (ES) Nr 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem, nodrošināts regulārs
darbs pie īstenošanas un deleģēto aktu izstrādes, kā arī 2017.gada 12.decembrī stājās
spēkā MK noteikumi Nr.744 “Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes
prasību novērtēšanas kārtība”, ar kuriem tiek noteikta kārtība, kādā novērtējama
jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām. Veicināta ražotāju
iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās. Izstrādāti un apstiprināti
MK2017.gada 26.septembra noteikumi Nr.585 "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. Turpinās saskaņošanas process ar EK par
produkta ”Rucavas baltais sviests” nosaukuma reģistrēšanu Aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā. Piedalīšanās NVO rīkotajos informatīvajos pasākumos par
AĢIN, GTĪ produktu popularizēšanu. Organizēti informatīvie pasākumi ražotājiem
un ražotāju grupām par dalību pārtikas kvalitātes shēmās. Sagatavotas atbildes uz
Saeimas deputātu jautājumiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu.
Nodrošināta Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenoto nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas veicināšanas atbalsta pasākumu uzraudzība atbilstoši
apstiprinātajam pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanas 2017.gada plānam, kas
izstrādāts atbilstoši 2013. gada 17. decembra MK noteikumiem Nr.1524 "Noteikumi
par valsts atbalstu lauksaimniecībai". Sekmīgi sadarbībā ar LPUF īstenots vārdiskās
preču zīmes “Zaļā karotīte” reģistrācijas process Patentu valdē.
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2017.gada 14. martā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 148 „Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība””, kurā precizēts termiņš, kādā jāiesniedz
informācija par atsevišķu kultūraugu sēklas materiālu, kā arī termiņš, līdz kuram
jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu atļauju izmantot konvencionālu sēklu. Tāpat MK
noteikumos ir paredzēta prasība saražot noteiktu produktu apjomu naudas izteiksmē
no hektāra.
Nodrošināta un pilnveidota sabiedrības līdzdalība dzīvnieku aizsardzības jomā.
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot Dzīvnieku aizsardzības un labturības
konsultatīvās padomes sēdi. Izskatīts jautājums par esošo situāciju kažokzvēru
labturības prasību uzraudzībā un kontrolē, kā arī jautājums par suņa bīstamības
izvērtēšanu un nepieciešamām izmaiņām normatīvajos aktos. Precizēts tiesiskais
regulējums par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību un noteikts
aizliegums savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanai kā atrakciju dzīvnieku. Saeimā
2017. gada 15. jūnijā pieņemts likums “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”.
Lai dzīvnieku patversmēm neradītu nesamērīgu finansiālo slogu un nodrošinātu visu
dzīvnieku patversmju suņu apzīmēšanu un reģistrāciju, izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos, nosakot, ka dzīvnieku patversmēm suņu reģistrācija
Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē ir bez
maksas (14.02.2017. MK noteikumi Nr.83 “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada
17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas
pakalpojumu cenrādis"”. Lai pilnveidotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību, tika turpinātas diskusijas ar NVO par nepieciešamību uzlabot normatīvo aktu
regulējumi par dzīvnieku uzņemšanu un turēšanu dzīvnieku patversmēs.
Veicināta dzīvnieku un pārtikas produktu eksporta iespējas uz trešajām valstīm. PVD
2017. gada laikā izvešanai uz trešajām valstīm saskaņojis 23 veterināros (veselības)
sertifikātus: desmit sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izvešanai; deviņi
sertifikāti dzīvnieku izvešanai; četri sertifikāti nepārtikas produktu izvešanai. Sekmēti
dzīvu dzīvnieku eksporta tirgi uz Ukrainu, Turciju, Izraēlu, Gruziju, Bosniju un
Hercegovinu, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksporta tirgi uz Kataru,
Moldovu, Serbijas Republiku, Ukrainu un Bahreinu, Čīli, Japānu, AAE, Bosniju un
Hercegovinu, nepārtikas produktu eksporta tirgi uz Bangladešu, Ekvadora un Peru.
Sagatavota informācija EK par Krievijas Federācijas Veterinārās un fitosanitārās
uzraudzības dienesta aptaujas anketā iekļautajiem jautājumiem attiecībā uz spēkā
esošajām prasībām LV dzīvnieku, to reproduktīvo produktu aprites (tai skaitā
tirdzniecības un robežkontroles) jomā.
Pārstāvētas Latvijas intereses sarunās ar trešajām valstīm tirgus piekļuves jautājumos.
Izvērtēts Latvijas - Ķīnas protokols par inspekciju, karantīnu un sanitārajām prasībā
medum, sagatavoti un sniegti priekšlikumi, lai veicinātu Latvijas medus eksportu.
Sagatavoti komentāri par Ķīnas jaunajām prasībām attiecībā uz zema riska produktu
eksportu. Attiecībā uz tirgus piekļuvi Krievijas Federācijas tirgum, sagatavota
informācija un viedokļi par PTO Sanitārajā un fitosanitārajā komitejā iekļauto
jautājumu “Par Krievijas Federācijas piemērotajiem importa ierobežojumiem zivju
produktiem no Latvijas un Igaunijas”. Sagatavota informācija par ES-Kanādas
visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības līguma SPS sadaļu.
Uzturēta un attīstīta esošo valsts uzraudzības un kontroles sistēmu pārtikas
nekaitīguma un veterinārmedicīnas jomās, veicinot efektīvus uz riska analīzi balstītus
uzraudzības un kontroles pasākumus.
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Nodrošināta laboratorisko un diagnostisko izmeklējumus veikšana kompetences
jomās (t.sk. pārtikas aprite, dzīvnieku veselība, dzīvnieku veselība, labturība,
veterināro zāļu aprite, mikroorganismu rezistences monitorings, dzīvnieku barības
apritei un robežkontrole).
Nodrošināta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas
pasākumu izpilde, lai pasargātu valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku
infekcijas slimību uzliesmojumiem. Īstenotas trīsdesmit piecas valsts uzraudzības un
kontroles programmas (1. Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;2.
Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma mājputniem; 3. Salmonella spp.
kontroles programma (pārtika); 4. Mikroorganismu rezistences uzraudzības
programma; 5. Putnu gripas uzraudzības programma;6. Transmisīvo sūkļveida
encefalopātiju (TSE) uzraudzības un apkarošanas programma;7. Infekciozā katarālā
drudža uzraudzības programma;8. Bišu veselības uzraudzības programma;9. Aitu un
kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma ;10. Govju brucelozes
profilakses un apkarošanas uzraudzības programma;11. Klasiskā cūku mēra
apkarošanas un uzraudzības programma;12. Āfrikas cūku mēra uzraudzības un
apkarošanas programma;13. Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi
(krāpniecisko darbību noteikšana);14. Akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības programma;15. Govju enzootiskās leikozes (GEL) uzraudzības un
apkarošanas programma;16. Kampilobakteriozes (C.fetus) uzraudzības un
apkarošanas programma;17. Dzīvnieku barības kontroles programma;18. Atliekvielu
kontroles programma (dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti);19. Pesticīdu
atlieku kontroles programma pārtikas produktos;20. Pārtikas apritē iesaistīto
uzņēmumu laboratoriskās kontroles programma;21. Radiācijas drošības
programma;22. Listeria monocytogenes kontroles programma;23. Nacionālā
pesticīdu atlieku kontroles programma;24. Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB
kontroles programma; 25. Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kontroles
programma; 26. Kopējā ūdens saturamājputnu gaļā kontroles programma; 27.
Materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, sastāvdaļu migrācijas
kontroles programma;28. Eiropas Savienībā ievesto materiālu un izstrādājumu, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku produktu kontroles programma;29. Akrilamīda
koncentrācijas pārtikas produktos kontroles programma;30. Verotoksigēno E.coli
kontroles programma;31. Pārtikas produktu kontroles programma;32. Ārpuskārtas
un aizdomu gadījumu izmeklēšana, t.sk., epidemioloģiskā izmeklēšana;33. Eiropas
Savienībā ievesto pārtikas produktu kontroles programma;34. Govju tuberkulozes
monitoringa programma;35. Amerikas peru puves uzraudzības programma)
Veikts aktīvs darbs pie ES normatīvo un tiesību aktu izstrādes veterināro zāļu un to
atliekvielu jomā, lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un
vides aizsardzības līmeni veicinātu veterināro zāļu pieejamību, samazinātu
administratīvo slogu, nodrošinātu skaidras un nepārprotamas tiesību normas, un
samazinātu antimikrobiālās rezistences apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku
veselībai. Apstiprinātas 4 Komisijas regulas, 6 Komisijas lēmumi, kā arī turpināta
aktīva līdzdalība Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikuma par
veterinārajām zālēm izskatīšanā ES institūcijās, kā arī sniegti priekšlikumi un pausta
Latvijas pozīcija par regulas priekšlikuma redakciju. Veikta aptauja starp ES
dalībvalstīm par piemēroto PVN likmi veterinārajām zālēm katrā dalībvalstī, lai
vērstu uzmanību EK un Padomei uz pastāvošajiem riskiem par neizvērtētu prasību
noteikšanu interneta tirdzniecībai jaunajā regulas priekšlikumā par veterinārajām
zālēm.
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Noticis aktīvs darbs pie ES normatīvo aktu pilnveidošanas un ieviešanas nacionālajā
likumdošanā šādās jomās:








Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība, kontrole un apkarošana (12 ES
normatīvie un tiesību akti);
Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav
paredzēti cilvēku patēriņam (5 ES normatīvie un tiesību akti, kā arī Latvijas
lauksaimnieku interešu pārstāvēšana EK Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
aprites likumdošanas ekspertu darba grupā attiecībā uz EK regulas projektu un
vadlīniju (tehniskās specifikācijas) prasībām par dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam aprites jautājumiem (6
ES normatīvo un tiesību aktu projekti));
References funkcijas (1 ES normatīvais un tiesību akts)
ES līdzfinansējums (kompensācijas) (1 ES normatīvais un tiesību akts);
Dzīvnieku veselība (1 ES normatīvais un tiesību akts);
Veterināro zāļu un to atliekvielu jomā (8 ES normatīvie un tiesību akti).

Padziļināta nacionālā un starptautiskā normatīvā regulējuma analīze par bīstamo
kravu apriti Latvijas pārvadājumos un starptautiskajos pārvadājumos saistībā ar
Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar
autotransportu piemērošanu un atbildību. Sadarbība ar Eiropas komisiju un citām
dalībvalstīm, lai panāktu vienotu izpratni prasību piemērošanā visā Eiropas Savienībā.
Darbs tiks turpināts arī 2018.gadā.
Nodrošināts nepieciešamais atbalsts EK ekspertiem veicot faktu konstatēšanas misiju
par piesardzīgu antimikrobiālo zāļu lietošanu dzīvniekiem ar mērķi noskaidrot kā
Latvija risina AMR izplatības ierobežošanas pasākumus, kā arī identificēt labas
prakses piemērus jautājuma risināšanā.
II. Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.
Uzraudzīta ELFLA un EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbība 2014.-2020.
gadam un pilnveidoti attiecīgie nacionālie un ZM iekšējie normatīvie akti, kā arī
nodrošināta ELFLA un EJZF vadošo iestāžu funkciju izpilde. Pilnveidoti ZM iekšējie
normatīvie akti ELFLA un EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanai (ZM
13.04.2017 kārtība Nr.11 “Par informācijas ievietošanu un aktualizēšanu 2014.–
2020.gada plānošanas perioda Eiropas Kopienas fondu vadības sistēmā (SFC
2014)”; ZM 22.05.2017. rīkojums Nr.80 “Par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības
fonda vadošās iestādes reglamentu un vadošās iestādes funkciju īstenošanu”; ZM
19.04.2017. rīkojums Nr. 55 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pārvaldības un kontroles sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā”; ZM
13.11.2017. rīkojums Nr.156 “Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
vadošās iestādes reglamentu un vadošās iestādes funkciju īstenošanu”; ZM
5.07.2017. kārtība Nr. 16 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pārvaldības deklarācijas parakstīšanu un gada kopsavilkuma ziņojuma
sagatavošanu”).
Vadošās iestādes funkciju izpildes ietvaros:



veikts izvērtējums par EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību –
2016/2017. pārskata gads;
aktualizēts un apstiprināts ELFLA un EJZF krāpšanas un korupcijas
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pārskatītais risku reģistrs, ņemot vērā aktuālo situāciju;
 nodrošināta sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas padomes
(AFCOS) sekretariātu un dalība AFCOS padomes sēdē (01.11.2017);
 nodrošināta pastāvīga sadarbība ar LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
kompetento iestādi, sertifikācijas iestādi, revīzijas iestādi un LAD, kā arī
EK;
 nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 vadošās iestādes komitejas
darbība un lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
 nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 uzraudzības komiteju
(UK) darbība, lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
 nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par LAP 2014-2020
uzraudzību un novērtēšanu;
 nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020. gada īstenošanas
ziņojumu sagatavošana, apstiprināšana UK un iesniegšana EK atbilstoši ES
tiesību aktos noteiktajos termiņos;
 nodrošināta informācijas sagatavošana un nosūtīšana Finanšu ministrijai
par Partnerības līguma ieviešanu attiecībā uz ELFLA un EJZF, kā arī
informācija par nepieciešamajiem grozījumiem Partnerības līgumā;
 nodrošināta ikgadējo izvērtēšanas sanāksmju ar EK par LAP un ZRP
īstenošanas progresu norise, informācijas sagatavošana un dalība sarunās ar
EK pārstāvjiem;
 nodrošināta informācijas sagatavošana par Partnerības līguma izpildes
progresu, dalība izvērtēšanas sanāksmē ar EK un FM pārstāvjiem;
 nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 neatbilstību gadījumu
ziņošana OLAF.
Pilnveidoti atbalsta nosacījumi LAP ietvaros - investīcijām materiālajos aktīvos lauku
saimniecībām konkurētspējas attīstībai, pārtikas uzņēmumiem lauksaimniecības
produktu pārstrādei, infrastruktūras attīstībai. Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos” ietvaros nodrošinātas investīcijas materiālajos aktīvos lauku saimniecībām
konkurētspējas attīstībai, pārtikas uzņēmumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei
un infrastruktūras attīstībai. Izstrādāti un apstiprināti divi MK noteikumi (19.06.2017.
apstiprināti MK noteikumi Nr. 575 “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”””; 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.590 “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””).
Uzraudzīta normatīvo aktu ieviešana un pilnveidoti atbalsta nosacījumi vides, klimata
un lauku ainavas uzlabošanai, t.sk. bioloģiskajai lauksaimniecībai, ieguldījumiem
mežu dzīvotspējas uzlabošanā. Sniegti skaidrojumi par attiecīgo normu piemērošanu.
Izstrādāti un 14.03.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr. 149 "Grozījumi Ministru
kabineta 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"". Ir sagatavots jauns
grozījumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 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”, kurš 2017. gada decembrī iesniegts izskatīšanai Ministru
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kabinetā. Īstenota virsuzraudzība pār vairāku normatīvo aktu grozījumu sagatavošanu
2017. gada sezonā, attiecībā uz atbalstu ieguldījumiem mežu dzīvotspējas uzlabošanā.
Nodrošināta līdzdalība citu normatīvo aktu grozījumu sagatavošanā, attiecībā uz
bioloģiskās lauksaimniecības, integrētas augu aizsardzības un tiešo maksājumu
jomām.
Uzraudzīta normatīvo aktu ieviešana un pilnveidoti atbalsta nosacījumi pašvaldībām
un lauku uzņēmējiem infrastruktūras attīstībai, kas līdzfinansēti no ELFLA .
Pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" tika
nodrošināta projektu pieņemšanas nepārtrauktā kārta 15.10.2015.- 01.12.2019.
Pasākuma “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros
nodrošinātas atbalsta iespējas pašvaldībām un lauku uzņēmējiem infrastruktūras
attīstībai. Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” nodrošināta atbalsta iespēja
lauku uzņēmējiem infrastruktūras attīstībai.
Veikti grozījumi LAP 2014.-2020. gadam, pilnveidojot atbalsta pasākumu īstenošanas
nosacījumus. 2017. gada 4. jūlijā EK apstiprinājusi grozījumus LAP 2014.-2020.
gadam (4.1.versija), kas EK oficiāli iesniegti 2017. gada 22. maijā (vienkāršotās
izmaksas pasākumā “Sadarbība”). Sagatavoti un uzraudzības komitejas 9. jūnija sēdē
saņemts pozitīvs atzinums par nākamajiem LAP grozījumiem, kas 2017. gada 8.
augustā iesniegti Eiropas Komisijā saskaņošanai (5.0. versija).
Uzraudzīta normatīvo aktu ieviešana un pilnveidoti atbalsta nosacījumi Sabiedrības
virzītu vietējo stratēģiju īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai LAP 2014.-2020.
gadam ietvaros. Aktualizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi un iestrādātas būtiskas
izmaiņas projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtībā vietējām rīcības
grupām, veicot grozījumus MK noteikumos ( 11.04.2017. apstiprināti MK noteikumi
Nr.204 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu
darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020. gada plānošanas
periodā””;26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.589 “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”””; 26.09.2017.
apstiprināti MK noteikumi Nr.591 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10.
marta noteikumos Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai””; 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.590 “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””).
Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas darbs –
apstiprināti 28 grozījumu projekti vietējo rīcības grupu sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijās.
Nodrošināta publiskā atbalsta pieejamība Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju
īstenošanai sadarbības veicināšanai LAP 2014.-2020.gadam ietvaros ( 03.05.2017.
apstiprināti MK noteikumi Nr. 238 ”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu
sadarbībai”).
Sadarbībā ar LLKC Valsts lauku tīklu un LAD noorganizēts informatīvais seminārs
18

vietējām rīcības grupām par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un 2017.gadā tika
nodrošinātas divas sadarbības projektu pieņemšanas kārtas.
Nodrošināta publiskā atbalsta pieejamība Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Sadarbība” ietvaros. Nacionālo normatīvo aktu izstrāde un
iekšējo normatīvo aktu izstrāde LAP 2014.-2020. gadam pasākuma 16 “Sadarbība”
īstenošanai. Izstrādāti un apstiprināti MK noteikumi (25.04.2017. apstiprināti MK
noteikumi Nr.222 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.
pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju
partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”;28.11.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr. 703 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.
apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”). Nodrošināta projektu pieņemšanas 1. kārta:


pasākumā "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas Inovāciju
partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības
ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” 1.posmā “Projekta
idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana” no 2017. gada 1. jūlija līdz
31. jūlijam..
 pasākumā "Sadarbība" apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam.
Uzraudzīta normatīvo aktu ieviešana un pilnveidoti atbalsta nosacījumi zināšanu
pārneses un konsultāciju pakalpojumu izmantošanai, mazo un vidējo saimniecību
attīstībai, jaunajiem lauksaimniekiem, lauku tūrisma attīstībai, darbības dažādošanai
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Publiskā iepirkuma procedūru
rezultātā (veikti iepirkumi, izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, līdzdalība līguma projekta
izstrādē) LAP pasākumu ietvaros nodrošināta iespēja lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem piedalīties mācībās (teorētiskās un praktiskās
nodarbībās (t.sk. praktiskās nodarbībās ārvalstīs)). Publiskā iepirkumu procedūras
rezultātā nodrošināta demonstrējumu ierīkošana un īstenošana, lai uzskatāmi parādītu
kāda tehnoloģiska procesa, kultūrauga, jauna agrotehniska paņēmiena priekšrocības
un salīdzinājumu ar līdzšinējo paņēmienu (izsludināta sarunu procedūras 2. kārta, kur
tika aicināti iesniegt piedāvājumus sarunu procedūras 1. kārtā izvērtētie un atlases
kritērijiem atbilstošie kandidāti, izvērtēti iesniegtie piedāvājumi pakalpojuma
nodrošināšanai, līdzdalība līgumu projektu izstrādē). Uzsākts darbs pie publiskās
iepirkumu procedūras, kuras rezultātā tiks nodrošināta iespēja saņemt individuālas
konsultācijas par meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas
paredzēti dažādos ES un nacionālajos normatīvajos aktos (darbs pie iepirkuma
dokumentācijas izstrādes).
18.04.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.208
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā””. Nodrošināta projektu pieņemšanas 2. kārta pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” no 2017.
gada 01. augusta līdz 31. augustam. Nodrošināta 2.projektu iesniegumu pieņemšanas
kārta LAP pasākumā M6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
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saimniecības no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam. Pasākuma “Atbalsts
darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros nodrošinātas atbalsta
iespējas lauku uzņēmējiem infrastruktūras tūrisma attīstībai. Pasākuma “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” ietvaros nodrošinātas investīcijas mazo un vidējo saimniecību
un jaunajiem lauksaimniekiem attīstībai.
Nodrošinot lauksaimniecības produkcijas ražotājiem iekrāsotās dīzeļdegvielas, kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, iegādes sistēmas darbību, 14.03.2017.
pieņemti MK noteikumi Nr. 150 “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"”.
Izstrādājot MK 24.05.2017. rīkojumu Nr.245 “Par valsts nodokļu politikas
pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam” un atbilstoši tam, veicot grozījumus nodokļu
likumdošanā, nozares uzņēmējiem saglabāti būtiskākie nodokļu atvieglojumi:
•
Nav paaugstināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa slogs par zemes nomas
darījumiem un darījumiem ar sev piederošu augošu mežu vai tajā sagatavoto
kokmateriālu pārdošanu;
•
Līdz 2023.gadam pagarināts atvieglojums, kas nosaka, ka ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj saņemtās
summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
•
Līdz 2023.gadam pagarināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums, kas dod iespēju zemes pārdevējam, kurš pārdod zemi
lauksaimniekam, nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par zemes
pārdošanas darījumu.
•
Jaunajā uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmā ieviests atvieglojums
lauksaimniekiem, kas paredz, ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar
nodokli apliekamo bāzi apjomā, kas atbilst 50 procentiem no summas, kas
saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
•
Paredzēts mērenāks akcīzes nodokļa minimālās likmes kāpums
iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas
ražošanā.
Uzraudzīta normatīvo aktu ieviešana un pilnveidoti valsts atbalsta noteikumi
kredītgarantiju un kredītprocentu saņemšanai ES fondu sekmīgākai apguvei,
paplašinot attiecināmo izmaksu pozīciju loku, kā arī zemes kreditēšanas nosacījumus,
samazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem (Apstiprināti - 25.04.2017. MK
noteikumi Nr.223 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos
Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā”; 19.09.2017. MK noteikumi Nr. 573 “Grozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā””,
lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, iekļaujot tajā arī mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;
12.12.2017. MK noteikumi Nr. 573
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā””, lai nodrošinātu atbalsta izmaksu lauksaimniecības produktu
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primārajiem ražotājiem pilnā apmērā).
Ar finanšu institūcijas ALTUM pārstāvjiem 01.12.2017. tika panākta vienošanās par
jaunu noteikumu izstrādāšanu esošo MK 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr.194
“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”
vietā. Jaunie noteikumi uzlabos lauksaimnieku kredītgarantiju pieejamību – vienādos
kritērijus, paplašinās programmas aptveri de minimis atbalsta ietvaros, būs vienkāršāk
uztverami.
Izvērtējot iespējas PVN likmes diferencēšanai pārtikai:


Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MKK sēdē informatīvais ziņojums
“Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai” ar kuru ir
izvērtētas iespējas diferencēt PVN likmi pārtikai un atbilstoši
informatīvajam ziņojumam.
 2017. gada 22. novembrī ir pieņemti grozījumi "Pievienotās vērtības
nodokļa likumā” (turpmāk – likums), kas paredz no 2018. gada 1. janvārim
līdz 2020. gada 31. decembrim PVN samazināto likmi piecu procentu
apmērā piemērot tādu pārtikas produktu piegādēm, kuri ir likuma
pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti,
lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram,
saldēti, sālīti, kaltēti).
Sagatavots un noslēgts memorands starp ZM, FM un tirgotāju organizācijām, lai
veicinātu Latvijai raksturīgu svaigu augļu, ogu un dārzeņu pārdošanu, godprātīgi
piemērojot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5 % apmērā. Izstrādātās
mazumtirgotāju aptaujas veidlapas samazinātā PVN ietekmes novērtēšanai.
2017.gadā turpinājās aktīvs pie zaļo publisko iepirkumu sistēmas pilnveides pārtikas
jomā. 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, sekmīgi tika īstenota ZM iniciatīva
iestrādāt likumprojektā “Publiskais iepirkumu likums” (stājās spēkā 01.03.2017) “zaļā
publiskā iepirkuma” definīciju un kārtību likuma 9.panta regulējuma nepiemērošanai,
kā arī nodrošināta kontroles kārtības iestrāde zaļā publiskā iepirkuma līgumā noteikto
prasību izpildei MK noteikumu projektā “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam
un tā piemērošanas kārtība” (apstiprināti 22.06.2017 MK sēdē). Izstrādāti
priekšlikumi vadlīnijām Zaļo publisko iepirkumu kritēriju sekmīgākai piemērošanai
pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos un izstrādāts
informatīvais materiāls par zaļo publisko iepirkumu kritēriju piemērošanas
līgumcenām pārtikas un ēdināšanas iepirkumos.
Ar 27.04.2017. grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā PVD noteikta jauna
funkcija pārtikas apritē – uzraudzīt un kontrolēt tādu pārtikas produktu piegādes un
ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildi, kuri noslēgti saistībā ar zaļo publisko
iepirkumu. Tā kā papildu valsts budžeta līdzekļi 2018.gadam nav piešķirti, tad
saskaņā ar MK 20.06.2017. sēdes protokola Nr.31 18.§ pārtikas piegāžu un
ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kontrole tiks veikta līdzšinējā apmērā.
Ir veicināta ES programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
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dārzeņiem īstenošanu Latvijā. Līdz 2016./2017. mācību gada beigām (31.07.2017.)
sekmīgi turpinātas ES atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”. No
2017./2018. mācību gada (01.08.2017.) sekmīgi ieviesta jaunā apvienotā ES atbalsta
programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu (MK 2017. gada 16.
augusta noteikumi Nr. 485; MK 2017. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 620).
Izstrādāta stratēģija ES programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu
īstenošanai Latvijā laikā no 2017./18. mācību gada līdz 2022./23. mācību gadam.
Izglītības iestāžu konkursa ietvaros izvēlēts atbalsta programmas sauklis un logo.
Izveidota atbalsta programmas mājaslapa www.piensaugliskolai.lv, kurā regulāri tiek
publiskota un aktualizēta ar atbalsta programmu saistīta informācija un materiāli.
Izstrādāti iekšējie normatīvie akti attiecībā uz atbalsta programmas īstenošanas
aspektiem.
Atbalsta programmas komisijā apstiprināts papildu izglītojošo pasākumu un
publicitātes pasākumu plāns un tāme 2017./2018. mācību gadam, uzsākts darbs pie šo
pasākumu īstenošanas. Tika sagatavoti dažādi informatīvi materiāli EK, ZM vadībai,
nozarei un sabiedriskajiem medijiem par atbalsta programmu īstenošanu, kā arī
nodrošināta dalība dažādās Latvijas un ES līmeņa sanāksmēs un tehniskajās
konsultācijās ar EK.
Notika priekšlikumu un pamatojuma sagatavošana par tiešo maksājumu izlīdzināšanu
saistībā ar tiešo maksājumu un tirgus kopīgās organizācijas pasākumu reformu pēc
2020. gada . 2017.gadā tika uzsākts aktīvs darbs par kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) nākotni pēc 2020.gada. 2017.gadā pirmajā ceturksnī EK izplatīja
sabiedriskās apspriešanas anketu par KLP modernizāciju un vienkāršošanu, ZM aktīvi
iesaistījās anketas izplatīšanai plašākai LV auditorijai un sniedza savu redzējumu,
atbildot uz anketas jautājumiem. 2017.gada novembrī EK izplatīja paziņojumu par
lauksaimniecības un pārtikas nākotni, sniedzot pamatnostādnes KLP izvirzīto mērķu
īstenošanā un jaunu problēmu risināšanā mazāk preskriptīvā satvarā un nodrošinot
lielāku subsidiaritāti dalībvalstu līmenī, lai KLP būtu vieglāk īstenojama. Par izplatīto
paziņojumu ZM sniedza EK savu nostāju un organizēja vairākas diskusijas ar
nevalstiskajām lauksaimnieku organizācijām, lai apspriestu paziņojumā identificētos
problēmjautājumus un izvirzītos mērķus attiecībā uz nozares nākotni.
Tika gatavoti argumenti un pamatojumus tiešo maksājumu izlīdzināšanas
nepieciešamībai, veicot sarunas ar dažādām augsta līmeņa sarunām gan ar EK
pārstāvjiem, gan citu ES DV pārstāvjiem.
ES tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozarē) un
lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas jomā notika dalība ES tiesību aktu
projektu izstrādē, attiecīgu Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde, lai nodrošinātu
iepriekšminēto pasākumu īstenošanu Latvijā, kā arī iepriekšminēto tirgus un
veicināšanas pasākumu instrumentu īstenošanas uzraudzība. Dalība Eiropas komisijas
veicināšanas darba grupas komitejās, sniegti komentāri par 2017. gada Darba
programmas grozījumiem un izstrādāto 2018. gada Darba programmu. Regulāri
informēti sociālie partneri par Augsta līmeņa misijām ES īstenotās veicināšanas
politikas ietvaros trešajās valstīs. Organizēta ES un valsts atbalstīto lauksaimniecības
produktu informatīvo un veicināšanas pasākumu uzraudzības sanāksme. Sagatavots
un Lauku atbalsta dienestā iesniegts Uzraudzības grupas sanāksmes ziņojums.
Sagatavota informācija FM par veicināšanas programmu budžetu. Regulu projektu un
ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem,
viedokļu apzināšana un LV nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo materiālu
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sagatavošana un LV interešu pārstāvība ES institūciju darba grupu sanāksmēs.
Ieviešot ES TKO nosacījumus LV tiesību sistēmā, notika regulāra dalība EK kopējās
tirgus organizācijas darba grupu sanāksmēs par sektorāliem jautājumiem, pārstāvot
Latvijas intereses (t.sk. apzināts nozares viedoklis, sagatavoti rakstiski komentāri), kā
arī ES TKO nosacījumu iesviešanas darbs nacionālajos tiesību aktos:
- turpinājās darbs pie normatīvo aktu projektiem attiecībā uz tarifu kvotu
administrēšanu un eksporta un importa licenču administrēšanu;
- notika darbs pie EK normatīvā akta par intervences krājumu atbrīvošanu
pārtikas izplatīšanas shēmā vistrūcīgākajām personām Savienībā;
- notika darbs pie EK normatīvā akta projekta par vājpiena pulvera intervences
iepirkuma īstenošanu 2018. gada intervences periodā.
- analizēta un apkopota informācija Eiropas Komisijas anketai par bojā
gājušajām laukaugu un zālāju platībām saistībā ar nelabvēlīgu laikapstākļu
radītajām sekām;
- pārskatīta augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizāciju atzīšanas un
darbības uzraudzības kārtība (MK 2017. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 621);
- izstrādāta un ar iekšējo normatīvo aktu apstiprināta (14.09.2017.) stratēģija
par ražotāju organizāciju darbību augļu un dārzeņu nozarē, kuras ietvaros
apstiprināta (EK 2017. gada 18. oktobra vēstule) „Latvijas Vides pasākumu
programma (augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības programmu
īstenošana)”;
- pārskatīta kārtība lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības
informācijas sistēmas ISAMM lietošanai (MK 2017. gada 19. decembra
instrukcija Nr. 6).
Tika veicināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports. Nodrošināta
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares kopstendu pārstāvniecība
starptautiskajās lauksaimniecības un pārtikas produktu izstādēs, kā arī veikta tirgus
veicināšanas atbalsta uzraudzība. 2017.gadā turpināta tālāka iesaiste Ķīnas un
Austrumeiropas valstu sadarbības asociācijā, nodrošinot ZM pārstāvību 16+1
lauksaimniecības asociācijas konsultatīvās padomes sanāksmē un lauksaimniecības
ministru forumā. Ķīnas sertifikācijas procesa ietvaros norisinājās darbs pie Ķīnas un
Latvijas medus protokola izskatīšanas un Latvijas komentārus sagatavošanas.
2017.gadā aktīvi veiktas konsultācijas ar vadošajiem pārtikas nozares uzņēmumiem
par situāciju eksporta tirgu apgūšanā un papildu valsts atbalsta nepieciešamību, lai
sagatavota argumentēta informācija EM par nepieciešamību veidot valsts atbalsta
programmu Latvijas lielajiem uzņēmumiem pārtikas nozarē un attīstīt pārtikas
produktu eksporta zīmolu.
Turpinājās darbs pie KLP vienkāršošanas priekšlikumu gatavošanas un īstenošanas:
- apstiprināta t.s. “Omnibus” regula, ar kuru tika grozīta finanšu regula, ar
kuru reglamentē ES budžeta izpildi, kā arī 15 dažādi nozares tiesību akti,
tostarp četras KLP regulas. “Omnibus” regulas mērķis bija panākt politikas
īstenošanas vienkāršošanu, ņemot vērā 2013. gadā pieņemtās KLP reformā
gūto pieredzi. ZM aktīvi iesaistījās “Omnibus” regulas grozījumu gatavošanā,
un, attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, tika ietverti Latvijai svarīgie
grozījumi, kas nodrošina aktīvā lauksaimnieka brīvprātīgu piemērošanu
dalībvalstīs, būtiski mazinot LAD administratīvo slogu un iespēju turpināt
brīvprātīgi saistītā atbalsta izmaksāšanu nozarēs arī references apjoma
pārsniegšanas gadījumos;
-spēkā stājās Eiropas Komisijas regulas Nr. 639/2014 grozījumi, uzlabojot un
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vienkāršojot maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi nosacījumu piemērošanā.
- izstrādāts pamatojums par ģenētisko resursu saglabājamo kaņepju šķirnes
nozīmību Latvijā un diskusiju rezultātā ar EK tiešo maksājumu regulējumā
iekļauts priekšlikums par VPM piešķiršanu par ģenētiski saglabājamām
kaņepju šķirnēm (“Adzelvieši”).
- sniegti priekšlikumi EK REFIT platformas ietvaros par savstarpējo atbilstību
un zaļināšanu, ar mērķi uzlabot pašreizējo ES tiesību aktu regulējumu.
Tiešo maksājumu sistēmas ietvaros saskaņoti un aizstāvēti priekšlikumi par Eiropas
Padomes vai EK izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, vadlīnijām vai citiem darba
dokumentiem. Sagatavoti un paziņoti EK par tiešo maksājumu ieviešanas lēmumiem
un piemērošanu. Nodrošināta atbalsta shēmu nosacījumu izstrāde un pilnveidošana
(mazo lauksaimnieku shēma, maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem,
brīvprātīgs saistītais atbalsts, maksājums par klimatam un videi labvēlīgām
lauksaimniecības praksēm (zaļināšanas maksājums)). 2017.gadā Latvijā 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 un
brīvprātīgs saistītais atbalsts 13 nozarēs. Tika turpināta tiešo maksājumu atbalsta
shēmu nosacījumu pilnveidošana, ņemot vērā EK sniegtās atbildes uz Latvijas
jautājumiem un izvērtējot labākās prakses piemērošanas iespējas Latvijā. Tika veikti
grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr.126 “Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” nosacījumos. Savlaicīgi ir iesniegti
EK visi nepieciešamie paziņojumi un atskaites par tiešo maksājumu sistēmas
ieviešanas un īstenošanas jautājumiem. Risināti problēmu jautājumi saistībā ar
2017.gada nelabvēlīgu laika apstākļu radītajām sekām, ieviešot tiešo maksājumu
pretendentiem atsevišķas atkāpes atbalsta nosacījumu ievērošanā un, lai pamatotu
nepieciešamību Latvijai palielināt tiešo maksājumu avansa apjomu, tika gatavota
informācija EK par nelabvēlīgajiem klimatiskajiem laika apstākļiem. Tāpat tika
risināti problēmu jautājumi par atbalsta shēmu piemērošanu un kontroli, kā arī
sniegtas atbildes arī uz lauksaimnieku vēstulēm par atbalsta piemērošanas
nosacījumiem.
2017.gadā MK tika apstiprināts informatīvais ziņojums par finansiālā nodrošinājuma
nepieciešamību Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu izmaiņām un attīstībai.
Lai nodrošināt savstarpējās atbilstības un integrētās administrēšanas un kontroles
sistēmas arī turpmāku sekmīgu darbību, tika precizēti savstarpējās atbilstības
nosacījumi Latvijā 2017. gadam. Izstrādāti priekšlikumus pārtikas piegādes ķēdes
regulējuma pilnveidošanā.
Notika dalība augsta līmeņa darba grupas “Pārtikas piegāžu ķēžu labāka
funkcionēšana” apakšgrupa “Pārtikas cenu indeksi €food”. Sagatavoti komentāri par
sākotnējo slovēņu un čehu izstrādāto dokumentu (non-paper) par negodīgām
tirdzniecības praksēm. Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmei
sagatavots
viedoklis par EP grozījumiem t.s. Omnibus regulā (tiešmaksājumi, TKO, lauku
attīstība) attiecībā uz negodīgām tirdzniecības praksēm un attiecībā uz ražotāju varas
stiprināšanu un vērtības sadali pārtikas ķēdē. Izstrādāta nacionālā pozīcija par
pārtikas piegādes ķēdes jautājumiem (tostarp negodīgām tirdzniecības praksēm).
Pamatojoties uz nacionālo pozīciju aizpildīta tiešsaistes anketa “Iniciatīva pārtikas
piegādes ķēdes uzlabošanai”. Informētas lauksaimniecības un pārtikas nozares
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nevalstiskās organizācijas par sākotnējo ietekmes novērtējumu “Iniciatīva pārtikas
piegādes ķēdes uzlabošanai” un tiešsaistes anketu un tās aizpildīšanas iespējām.
Sagatavots LV viedoklis Augsta līmeņa forumam labākas pārtikas apgādes ķēdes
uzlabošanai, dalība forumā un tā sagatavošanas apakšgrupās (“Pārtikas cenu indeksi
€food”). Sagatavoti informācija un nostāja uz 2017.gada 12.decembra ES
lauksaimniecības un zivsaimniecības Ministru Padomi par “Slovākijas priekšlikums
par negodīgas tirdzniecības prakses apkarošanu ar mērķi panākt līdzsvaru un stiprināt
lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes ķēdē”.
Turpinājās pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku
problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros. Tirgus darbības un ielu
tirdzniecības tiesiskā regulējuma pilnveides ietvaros 2017.gadā tika nodrošināta ZM
pārstāvība EM izveidotajā darba grupā tirgu un ielu tirdzniecības darbības pilnveidei
un dalība normatīvo aktu izstrādē, lai pilnveidotu tirdzniecības organizēšanas kārtību
tirgos un ielu tirdzniecībā, mazinot ēnu ekonomikas ietekmi un stiprinot institūciju
sadarbību. Pārtikas nozares padomes ietvaros tika aktualizēta darbaspēka trūkuma
pārtikas un lauksaimniecības nozarēs problēma valstī. Šī jautājuma ietvaros tika
apzināta un izvērtēta Igaunijas pieredze nodarbinātības jautājumos.
Notika dalība lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurences un preču eksporta
kreditēšanas jomas pilnveidošanā. Nodrošināta ZM dalība Konkurences padomes
rīkotā konferencē "Godīgas konkurences ceļš: vakar, šodien, rīt". Sagatavota eksporta
kredīta apdrošināšanas notifikācija tālākai iesniegšanai Eiropas Komisijai. Sagatavoti
komentāri Konkurences padomes vadlīnijām par Negodīgas mazumtirdzniecības
prakses aizlieguma likumu.
Īstenojot Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam (ZRP),
tika turpināta publiskā atbalsta sniegšana zivsaimniecības nozares konkurētspējas
pieaugumam, vienlaikus sekmējot arī attiecīgo resursu ilgtspēju un to izmantošanas
efektivitāti. Arī 2017. gadā ZRP pasākumu īstenošanu vēl arvien ietekmēja Krievijas
Federācijas aizliegums, kas 2014. gada augustā tika noteikts apstrādātai un svaigai
zivju produkcijai, bet 2015. gada jūnijā - zivju konservu importam no Latvijas. Zvejas
produktu apstrādes sektors veic piesardzīgas investīcijas jaunu produktu veidu
ražošanā, savukārt zvejniecības sektors izrāda palielinātu interesi investīciju veikšanai
pievienotās vērtības radīšanai nozvejotajai produkcijai un nevēlamās nozvejas
izmantošanai. Līdz ar to 2017. gada 18. augustā Eiropas Komisijā iesniegti grozījumi
ZRP, lai veiktu finanšu pārdali starp 1., 2. un 5. Savienības prioritātes pasākumiem.
Ņemot vērā Eiropas Komisijas komentārus, ZRP grozījumi tika precizēti un atkārtoti
iesniegti izvērtēšanai Eiropas Komisijai 2017.gada 8.decembrī.
Nodrošinātas atbalsta iespējas zivsaimniecības nozares attīstībai 20 Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pasākumos.
2017.gadā ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi ZRP pasākumu ieviešanai Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 51 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām
paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"” un Ministru kabineta 2017. gada
3. maija noteikumi Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”
2017.gadā tika turpināta ZRP ieviešanai izstrādātās normatīvo aktu bāzes
pilnveidošana. Tika veikta atbalsta piešķiršanas nosacījumu aktualizācija, lai
nodrošinātu pieejamā publiskā finansējuma efektīvu piesaisti MK 2016.gada 29.marta
noteikumos Nr.193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
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pasākumā „Inovācija””, MK 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes
modernizācija””, MK 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.441 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu
kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"”, MK 2014.gada 3.novembra
noteikumos Nr.692 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"”, MK 2015.gada
14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"”, MK 2015.gada 12.maija
noteikumos Nr.224 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Kontrole un izpilde”", MK 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”" un MK 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr. 458 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde””.
Līdz 2017.gada beigām publiskā finansējuma atbalsts zivsaimniecības uzņēmumu
konkurētspējas veicināšanai nodrošināts 221 projekta īstenošanai, kā arī atbalstīta
zivsaimniecības uzņēmumu dalība 20 starptautiskajās izstādēs.
Tika koordinēta un uzraudzīta Bioekonomikas stratēģijas izstrāde. 2017. gada 19.
decembra MK sēdē Valdība apstiprināja ZM sagatavoto informatīvo ziņojumu
“Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”. LIBRA paredz zināšanās balstītas
bioekonomikas attīstību Latvijā, tādējādi kāpinot iesaistīto nozaru produkcijas
eksporta un pievienoto vērtību. LIBRA vīzija: Latvijas bioekonomikas nozares ir
inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā un efektīvā un
ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs. Latvijā bioekonomikas nozarēs tiek izstrādāta
un ieviesta inovatīva pieeja dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai,
tādejādi attīstot tautsaimniecību, nodrošinot augstu pievienoto vērtību, veicinot
eksportu un nodarbinātību, kā arī vienlaikus sabalansējot ekonomiskās intereses ar
vides kvalitātes nodrošināšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu, klimata pārmaiņu risku
izvērtēšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un palielināšanu. Lai nodrošinātu bioekonomikas attīstību, informatīvajā
ziņojumā noteikts, ka LIBRA mērķi ir īstenojami trīs galvenajos virzienos:
 nodrošināt, lai arī 2030. gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs
nodarbinātība saglabātos 2015. gada līmenī, t.i., 128 tūkstoši cilvēku;
 palielināt bioekonomikas produktu pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem
eiro 2016. gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 2030. gadā;
 palielināt bioekonomikas eksporta produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem
eiro 2016. gadā līdz 9 miljardiem eiro 2030. gadā.
Turpmāk Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Satiksmes, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības ministrijai un Pārresoru
koordinācijas centram, pārskatot un izstrādājot jaunus politikas plānošanas
dokumentus, Eiropas Savienības un citu fondu atbalsta instrumentus, tostarp 2021.–
2027. gada LAP un valsts pētījumu programmas prioritārajos zinātnes virzienos
saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju, ir jāņem vērā informatīvajā ziņojumā
iezīmētie darbības virzieni un pasākumi, lai veicinātu bioekonomikas attīstību Latvijā.
Lai radītu tiesisko bāzi augļu koku un ogulāju šķirņu uzturēšanai šķirņu sarakstā,
03.01.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 16 „Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta
veidošanas noteikumi”, ar kuriem Latvijā izveido augļu koku un ogulāju šķirņu
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sarakstu, iekļaujot tajā komerciāli audzētās šķirnes, kuras audzētāji vēlēsies tirgot. Ar
minētajiem noteikumiem ieviesta EK direktīvas prasība, kas paredz izveidot augļu
koku un ogulāju šķirņu sarakstu nacionālā līmenī un izveidot ES kopējo augļu koku
un ogulāju šķirņu sarakstu- FRUMATIS. Līdz ar šo sarakstu izveidi, augļu koku un
ogulāju audzētājiem būs pieejama informācija par tirdzniecībā esošām komerciālām
šķirnēm gan Latvijā, gan arī ES, kā arī būs pieejami tirdzniecībā esošo šķirņu apraksti.
Tas nodrošinās augļu koku un ogulāju šķirņu tirgus izsekojamību un veicinās
patērētāju uzticamību tirgum.
Lai ieviestu direktīvu prasības par augļu koku un ogulāju pirmsbāzes, bāzes un
sertificēta materiāla sertificēšanu, uzturēšanu, audzēšanu, pavairošanu un veselības
nosacījumiem , 07.02.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 76 „Augļu koku un ogulāju
pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi. Noteikumi aizstāj
2009.gada 4.augusta noteikumus Nr.861 „Noteikumi par augļu koku un ogulāju
pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas,
kas veic vīrustestēšanu”. Ar noteikumiem. precizētas arī prasības standarta materiāla
audzēšanai un pavairošanai. Turpinājās augu šķirņu selekcionāra atlīdzības sistēmas
pilnveide. Par likumprojektu “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” ir panākta
vienošanās ar Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju. Likumprojekts nosūtīts
lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām izvērtēšanai. Likumprojekta anotācija ir
saskaņošanas procesā ar Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju.
Lai ieviestu „klusēšanas – piekrišanas” principu sēklaudzētāju reģistrācijā un sēklu
tirdzniecības atļauju izsniegšanā, sagatavoti un pieņemti vairāki MK noteikumi
(14.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.142 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””; 21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.166 „Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi””; 28.03.2017.pieņemti MK noteikumi Nr.183 „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””; 12.12.2017. pieņemti MK
noteikumi Nr. 742 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos
Nr. 742 „Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās
vides saglabāšanai”).
Nodrošināta Koksnes un FLEGT regulas prasību izpilde. Sagatavots ziņojums par
FLEGT regulas īstenošanu 2016. gadā. Sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi tiek
uzlabota FLEGT regulas prasību izpilde.
Sagatavoti grozījumi MK noteikumos, kas regulē valsts un ES atbalsta piešķiršanu
meža nozares attīstībai, kā arī meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Precizēti atbalsta
saņemšanas nosacījumi. Sagatavoti grozījumi MK noteikumos, kas regulē valsts un
ES atbalsta piešķiršanu meža nozares attīstībai. Precizēti atbalsta saņemšanas
nosacījumi.
Izstrādāta kārtība izpirkšanas nomas tiesiskajām attiecībām pašvaldību un fiziskām
personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme. 12.12.2017. pieņemti MK
noteikumi Nr.741 “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma
tiesībām”. Izstrādāta kārtība atpakaļpirkuma darījumu (reversās nomas) tiesiskajām
attiecībām Latvijas zemes fonda un lauksaimnieku starpā. 24.10.2017. pieņemti MK
noteikumi nr.638 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos
Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi"”. Pilnveidots
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lauksaimniecības zemes tirgus regulējums. 18.05.2017. pieņemts likums “Grozījumi
likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
III. Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” .
Nodrošinot Valsts Lauku tīkla, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un
lauku iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku un zivsaimniecības atkarīgo
teritoriju attīstības iespējām plānojot 2014.-2020.gada ES fondu atbalsta aktivitātes:







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
par 2017. gada darbību un finansējuma izlietojumu;
nodrošināta līdzdalība VLT un ZST rīkotos pasākumos nozares
mērķauditorijai un darba grupās par nozares jautājumiem, sniedzot
informāciju un piedaloties diskusijās;
sadarbībā ar VLT un ZST pārstāvjiem uzsākta komunikācija un saskaņoti
2018. gada īstenojamo pasākumu plāni, plānotie sasniedzamie rādītāji un
nepieciešamais finansējums.
nodrošināta komunikācija un 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, nodrošināts atbilstošs valsts finansēts studiju vietu
skaits, primāri tās atvēlot ZM noteiktajās prioritārajās jomās.
IV. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Turpināts darbs, nodrošinot Latvijas teritoriju brīvu no ĢM kultūraugu audzēšanas, lai
novērstu negatīvo ietekmi uz vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu
bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Latvijā. Pieņemti Grozījumi Ģenētiski
modificēto organismu aprites likumā (06.06.2017.), kuros noteica ĢMO piejaukuma
slieksnis konvencionālajās un bioloģiskajās sēklās, lai nodrošinātu to, ka valstī netiek
izplatītas konvencionālās un bioloģiskās sēklas, kuras satur ĢMO piejaukumu.
Apstiprināts un stājies spēkā Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns
2017.–2019. gadam. Tā mērķis ir Latvijā izveidot bioloģiskā drošuma sistēmu, kas
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ietver ĢMO riska novērtēšanu, uzraudzību un kontroli, lai nodrošinātu augsta līmeņa
aizsardzību visos ĢMO aprites posmos un saglabātu bioloģisko daudzveidību.
Turpinās zinātniskā projekta “Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā
materiāla iespējamo risku zinātniskā novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības
rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem”
īstenošana, lai izstrādātu riska vadības rekomendācijas. Atbilstoši Saeimas Eiropas
lietu komisijā 21.05.2009. pieņemtajam lēmumam, Latvija 2017. gadā nav atbalstījusi
visu līmeņu ES institūciju darba grupās atļaujas izdošanu ĢMO izplatīšanai ES tirgū
(tostarp audzēšanai).
Nodrošināta Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017-2020.gadam īstenošanas
2017.gadā pārraudzība.
07.02.2017. noslēgts līgums ar BIOR par zivju resursu mākslīgo atražošanu plāna
izpildei. Nodrošināta ikmēneša līgumdarbu izpildes pārraudzība. Nodrošināta Zivju
Fonda darbība un atbalsts projektiem saistībā ar plāna izpildi. 01.07.2017. apstiprināti
grozījumi MK 02.03.2010. noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”. Īstenojot
plānu, 2017. gadā ūdenstilpēs ielaisti apmēram 25 miljoni zivju mazuļu (kopējais
dažādu sugu zivju kāpuru, mazuļu un lašveidīgo zivju smoltu skaits).
Izstrādāti un īstenoti ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un zivju resursu
saglabāšanas pasākumi, t.sk. ES un Latvijas zivsaimniecības politikas mērķu
sasniegšanai. Sagatavotas 14 Latvijas pozīcijas un instrukcijas, kā arī 7 informatīvie
ziņojumi un 4 rakstiskie komentāri par normatīvajiem aktiem Kopējās
zivsaimniecības politikas (KZP) ieviešanai. Saistībā ar zvejas produktu elektroniskās
izsekojamības sistēmas nodrošināšanu izskatīšanai VSS iesniegti “Grozījumi MK
24.03.2015. noteikumos Nr. 141 "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības
un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi’’. Pabeigta
Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS)
papildināšana ar zvejas produktu elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai
nepieciešamajiem elementiem. Tiek turpināts darbs pie elektroniskās izsekojamības
sistēmas ieviešanas. 06.06.2017. apstiprināti grozījumi MK 21.12.2010. noteikumos
Nr.1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš
Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju
dabā (reintrodukcija)”, lai regulētu Latvijas dabai neraksturīgu zivju sugu
izmantošanu atklātās akvakultūras platībās. Sadarbībā ar ĀM noritēja darbs, aizstāvot
Latvijas sniega krabju zvejas intereses Svalbārā: sniegti atzinumi par citu ministriju
(ĀM un TM) sagatavotajiem ziņojumiem MK; nosūtītas vairākas vēstules EK,
organizētas tikšanās ar tās pārstāvjiem, kā arī nodrošināta aktīva interešu aizstāvēšana
Padomes darba grupās un decembra ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomē.
2017.gadā pilnveidoti virkne ar zivsaimniecības pārvaldību un zivju resursu
saglabāšanu saistītie MK noteikumi (26.09.2018. apstiprināti grozījumi MK
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08.09.2009. noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu”; 11.08.2017. apstiprināti grozījumi MK 02.05.2007.
noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos"; 05.12.2017. apstiprināti grozījumi MK 23.12.2014.
noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos”; 28.11.2017. apstiprināti grozījumi MK 30.11.2009.
noteikumos Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību piekrastes ūdeņos”).
Gatavojoties obligātajai aramzemju un zālāju apsaimniekošanas emisiju uzskaitei no
2021. gada 1.janvāra., turpinājās pilnveide nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju
uzskaitei aramzemju un zālāju apsaimniekošanā.
Atbilstoši EP Lēmuma
529/2013/EU prasībām sadarbībā ar LVMI “Silava” sagatavoti, un EK iesniegti
Latvijas ziņojumi par aramzemju un zālāju uzskaites sistēmas izveides progresu un
par aramzemju un zālāju apsaimniekošanas emisiju un piesaistes ikgadējām aplēsēm.
Noslēgts darbs pie laukkopības scenāriju identificēšanas un attiecīgo oglekļa un
slāpekļa ieneses prognožu laika rindas sagatavošanas. Sagatavoti darba uzdevumi
uzskaites sistēmas tālākai pilnveidei 2018. gadā.
Atbalstīta izvēlēto modeļsaimniecību SEG emisiju analīze un veicināta SEG emisiju
samazinošo pasākumu emisiju samazināšanas potenciāla izvērtēšana un ieguvumuizmaksu aprēķināšana. Līdz šim paveiktais darbs, izstrādājot Latvijas
lauksaimniecības SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu un ieguvumu līkni
lauksaimniecības sektorā, publiskots 2017.gada 24.novembrī notikušajā Valsts
pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē"
(EVIDEnT) 3.Zinātniskajā konferencē. Sagatavots SEG emisiju samazināšanas
pasākumu novērtējums un detalizēts apraksts.
Lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko
resursu izmatošanu, kolekcionēšanu un saglabāšanu sagatavoti divi normatīvie akti
(2017. gada 31. janvāra MK noteikumi Nr.62 “Noteikumi par valsts institūciju un
komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu
kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā”; 2017.
gada 7. februāra MK noteikumi Nr.73 “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27.
oktobra noteikumos Nr. 1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko
resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"”)
2017.gadā gada nogalē notika divu dienu zinātnisko pētījumu prezentācijas, kurās visi
interesenti tika iepazīstināti ar pētījumu rezultātiem lauksaimniecības jomā (
horizontālie jautājumi “Lauksaimniecība – augsne, ūdens, gaiss” un uz konkrētu
nozari “Augkopība, augļkopība, lopkopība” attiecošie).
Pilnveidi normatīvie akti, lai uzlabotu traktortehnikas un tās piekabju aprites
normatīvo regulējumu (2017. gada 6. jūnija MK noteikumi Nr. 313 “Traktortehnikas
un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”; 2017. gada 5. decembrī VK iesniegts
likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”)
Harmonizēta sēklkopībā izvirzītās prasības atbilstoši ES likumdošanai (14.03.2017.
pieņemti MK noteikumi Nr.142 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta
noteikumos Nr. 554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””;21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.166 „Grozījumi Ministru
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kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi””; 21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.161 „Grozījumi
Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra
noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu
sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi””;28.03.2017. pieņemti
MK noteikumi Nr.183 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra
noteikumos Nr. 152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””; 28.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.175 „Grozījums Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu
šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav
iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu
nacionālajiem katalogiem”; 13.06.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 329 „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par
šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.). Lai nodrošinātu sēklu
izsekojamību un novērstu sēklu oficiālo etiķešu viltojumus, minētajos noteikumos
ieviestas arī prasības par oficiāli piešķirtā sērijas numura norādīšanu sēklu oficiālajās
etiķetēs, kā arī precizētas prasības lauku apskatēm un sēklu kvalitātes novērtēšanai.
Lai pilnveidotu substrātu reģistrācijas kārtību un bioloģiskajā lauksaimniecībā
izmantojamo mēslošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību, tika izstrādāts grozījumu
projekts MK noteikumos Nr. 506 „Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas,
kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.
Lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmas darbības
pilnveidei sagatavoti un pieņemti vairāki MK noteikumi (03.01.2017. pieņemti MK
noteikumi Nr.10 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 1.jūlija noteikumos Nr.
361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”;
04.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.649 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada
16. augusta noteikumos Nr. 649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība””;
18.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.148 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada
5. janvāra noteikumos Nr. 13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības
kārtība"”; 25.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.432 "Grozījumi MK 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”";
03.10.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.604 „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada
8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”; 14.11.2017
pieņemti MK noteikumi Nr. 679 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un
kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju,
cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo
aprīkojumu”).
Lai īstenotu papildus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošus pasākumus
mežsaimniecībā, kas kompensē atmežošanas radīto ietekmi uz oglekļa bilanci,
Saeimas IAK pieņemts lēmums “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu
Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu
apsaimniekošanu”. Grozījumi MK noteikumos “Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai” stājušies spēkā
28.06.2017. Vēl viens grozījumu projekts šajos noteikumos tika izsludināts 2017.g.
un ir stājies spēkā 02.03.2018.
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Likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” un likumprojekta “Par vidējā
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020. gadam” sagatavošanas procesā,
sagatavots un iesniegts izvērtēšanai pieprasījums jaunajām politikas iniciatīvām
prioritāram pasākumam Nacionālais meža monitorings. Likumprojekta izvērtēšanā šis
pasākums netika atbalstīts kā prioritāte.
Koordinēta meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehniskā
nodrošinājuma uzlabošana. Izvērtēta meža ugunsapsardzības darbu organizācijas
kārtība un konceptuālā ziņojumā „Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts
meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai”
atspoguļoto problēmu
risinājumu ieviešanas norise.
Nodrošināta meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošana un valsts meliorācijas
sistēmu uzturēšana. 2017.gadā valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
veikta sekojošā apmērā: veikti ūdensnoteku ekspluatācijas un uzturēšanas darbi
4120,6km garumā, polderu aizsargdambju ekspluatācijas un uzturēšanas darbi
123,5km garumā, nodrošināta 32 polderu sūkņu staciju darbība, kā arī 32
hidrometrisko posteņu ekspluatācijas un uzturēšanas darbi.
Veikta 70 000 ha
meliorēto zemju datu digitalizācija Meliorācijas kadastrā un 800km valsts nozīmes
ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste Ģeotelpiskās informācijas sistēmai..
Lauku infrastruktūras un plūdu aizsardzībai līdz 2017.gada 31.decembrim apstiprināta
160 ES struktūrfondu projektu īstenošana (ELFLA – 149; ERAF -11). Veikta
Daugavas kaskādes HES 8 polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana un
aizsargdambju ekspluatācija un uzturēšana 8,7 km garumā
AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes programmas ietvaros 2017. gadā nopirkti
1618,13 hektāru zemes.
Notika Meliorācijas likuma grozījumu izskatīšana Saeimas Tautsaimniecības
komisijā. 30.03.2017. pieņemts likums “Grozījumi Meliorācijas likumā”.
Nodrošināts MK noteikumu izstrāde, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem
Meliorācijas likumā (23.05.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.270 “Grozījums
Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 "Meliorācijas kadastra
noteikumi””; 23.05.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.269 “Grozījums Ministru
kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un
meliorācijas būvju būvnoteikumi"”).
Nodrošināta Medību saimniecības attīstības fonda darbība. Izvērtēta un sagatavota
informācija normatīvo aktu efektivitātes izvērtējumam un dažādiem informācijas
pieprasījumiem par paredzētajiem grozījumiem koku ciršanas un meža atjaunošanas
noteikumos, sniegtas prezentācijas par šiem jautājumiem.
ZM sadarbībā ar zinātniekiem un meža nozares pārstāvjiem, ir izvērtējusi esošo
situāciju un zinātniskos pētījumus par normatīvā regulējuma ietekmi uz aizliegumu
cirst kokus kailcirtē Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs un
normatīvo regulējuma par galvenās cirtes caurmēru ietekmi uz zemes resursu efektīvu
izmantošanu, mežaudžu ražības palielināšanu, kā arī normatīvo regulējumu par meža
atjaunošanas nosacījumiem un veikusi normatīvā regulējuma izvērtēšanu par iepriekš
minētajiem jautājumiem citās valstīs. MK noteikumu projekti "Grozījumi MK
noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" (VSS-651, 15.06.2017.,
Nr.23 §48) un MK noteikumu projekts "Grozījumi MK noteikumos Nr.308 "Meža
atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
(VSS-650,
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15.06.2017., Nr.23 §47) ir izstrādāti un sagatavoti iesniegšanai Valsts kancelejā.
2017.gada 7.novembrī MK pieņemti noteikumi Nr.660 "Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.""
Lai noteiktu īpaši aizsargājamo sugu, meža un ar mežu saistīto biotopu aizsargājamo
platību īpatsvaru, ZM izstrādājusi un 2017.gada 20.jūnijā MK pieņēmis “Noteikumu
projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr.421
"Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"", kuros iekļautas īpaši
aizsargājamo mežu, krūmāju un purvu biotopu raksturojošās pazīmes. Papildus,
saskaņā ar MK sēdes protokollēmumā doto uzdevumu, izstrādāts likumprojekts
"Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”.
Meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas metodika Nacionālā meža monitoringa
ietvaros ir izstrādāta un iesniegta ZM.
V. Darbības virziens „Nozaru pārvaldība”
ZM, pārstāvot sava resora intereses, piedalījās Valsts pārvaldes reformu plāna 2020
projekta izstrādē, kuru MK pieņēma 2017.gada 24.novembrī (rīkojums Nr.701).
Turpinājies darbs pie kvalitātes nodrošinājuma ministrijā izstrādājamo tiesību aktu
projektu anotācijām, t.sk administratīvā sloga ietekmes izvērtējumā. Kopumā augusi
ministrijas ekspertu izpratne par administratīvā sloga un administratīvo izmaksu
aprēķināšanu, tādējādi pilnvērtīgāk aizpildīti attiecīgās tiesību aktu projektu anotāciju
sadaļas. No citām ministrijām (īpaši – Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas)
iebildumu skaits un būtība kopumā nav mainījusies, kas kopumā mazāk skar
administratīvā sloga vai administratīvo izmaksu pozīciju analīzi, bet vairāk – tiesību
akta projekta izstrādes pamatotību un neprecizitātes atšifrējumos sadaļā par ietekmi uz
budžetu.
Ministrijas visi departamenti un patstāvīgās nodaļas 2017.g. savas funkcijas
nodrošināja un uzdevumus izpildīja sekmīgi un saskaņā ar struktūrvienību
reglamentiem un ministrijas gada darba plānu.
Aktualizēta un pilnveidota dokumentu “Dienesta vajadzībām” aprite un tiek
nodrošināta iespēja izmantot valsts informācijas sistēmu ESVIS (Eiropas Savienības
valsts informācijas sistēma) dokumentu apritei.
Ministrijas administratīvā darba nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu realizēšana
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 attiecīgā iepirkuma tehniskās specifikācijas,
kas nepieciešamas aktivitātes realizēšanai.
Iepirkumu līgumi tiek sagatavoti ievērojot normatīvo aktu prasības un atbilstoši
ministrijā noteiktajai kārtībai Nr.21 “Līgumu sagatavošanas, izvērtēšanas,
saskaņošanas, parakstīšanas, reģistrācijas, glabāšanas un izpildes kontroles kārtība”
(07.10.2013.), kā arī Eiropas Savienības līdzfinansētu aktivitāšu līgumos tiek
iestrādātas Ministru kabineta instrukcijā Nr. 3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu
civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”
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(20.09.2016.) noteiktās prasības. Par katra līguma izpildi ir noteikta atbildīgā persona,
kura uzrauga līguma pienācīgu un savlaicīgu izpildi.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu ministrijas administratīvo darbu ir noslēgti uzturēšanas
līgumi par dokumentu vadības sistēmu (DVS), resursu vadības sistēmas (RVS),
Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmu (LZIKIS) un tās
apakšmoduļa ERS uzturēšanu un jaunināšanu. Sistēmu atjaunināšana (kļūdu labojumi,
papildus konfigurācija utt.) tiek veikta ne retāk kā reizi ceturksnī un ja nepieciešams
tūlīt pēc sistēmas kļūdas rašanās.
Ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Zemkopības
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
attīstība” uzsākšanu. 2017. gada laikā projekta ietvaros veikta koplietošanas IT
risinājumu analīze, kā rezultātā izstrādāta vienotā nozares IKT arhitektūra un
arhitektūras ieviešanas plāns. Paralēli tam veikti darbi ZM padotības iestādēs, katrā no
tām veicot IT risinājumu pilnveides un integrācijas ar centrālajiem nozares IKT
risinājumiem analīzi, un sagatavotas tehniskās specifikācijas turpmākiem informācijas
sistēmu pilnveidojumiem.
Nodrošināta ZRP 2007-2013 noslēguma īstenošanas ziņojuma precizēšana, papildus
informācijas sagatavošana un nosūtīšana EK, kā arī konstatēto neatbilstoši veikto
izdevumu ziņošana EK.
Veicinot LAP 2014.-2020.gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam pieejamo tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu efektīvu
izmantošanu, lai atbalstītu programmu ieviešanas, pārvaldības, informēšanas,
uzraudzības un novērtēšanas darbības:
 nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam pasākuma “Tehniskā
palīdzība” finansējuma sekmīga apguve;
 nodrošināta Tehniskās palīdzības komisijas darbība, sagatavoti komisijas
lēmumi un protokoli par darbību apstiprināšanu, pēc nepieciešamības
atbilstoši komisijas pieņemtajiem lēmumiem sagatavoti un LAD
apstiprināšanai iesniegti Tehniskās palīdzības projektu iesniegumu
grozījumi;
 nodrošināta līgumsaistību un apstiprināto darbību izpildes uzraudzība, tai
skaitā, veicot pārbaudes uz vietas pie ārējiem darbību īstenotājiem;
 sagatavoti un LAD iesniegti maksājumu pieprasījumi par Tehniskās
palīdzības darbību īstenošanu;
 sagatavoti un LAD iesniegti jauni projektu iesniegumi LAP un ZRP
Tehniskās palīdzības darbību īstenošanai 2018.-2020. gadā.
Pārraugot valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu:
 saskaņā ar 18.01.2017. noslēgto līgumu Nr.2017/9 par valsts budžeta
līdzekļu piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” 2017.
gadam nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu LLKC informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai izlietojuma pārraudzība, izvērtējot un
saskaņojot pārskatus par ceturkšņu ietvaros veiktajām darbībām;
 sagatavots un 2017. gada 6. oktobrī parakstīts līgums Nr.2017/94 par
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu LLKC SUDAT un lauku saimniecību
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apsekojumiem nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādei.
Nodrošināta piešķirto budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība, kā arī
saskaņota līguma ietvaros paveiktā izpilde.
Turpinot LAP un ZRP 2007.-2013. gadam uzraudzību, nodrošināta LAP un ZRP
2007-2013 gadam neatbilstību gadījumu ziņošana Eiropas Birojam krāpšanas
apkarošanai (OLAF). Regulāri gatavots Latvijas viedoklis un informatīvi materiāli par
lauku attīstības politikas nākotni Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2020. gada
kontekstā.
Tika vadīta un koordinēta efektīvas lauksaimniecības, pārtikas un lauku attīstības
statistiskās informācijas aprite starp Centrālās statistikas pārvaldi, Lauku atbalsta
dienestu, Agroresursu un ekonomikas institūtu un citām ministrijas padotības
organizācijām. Dalība CSP rīkotajās sanāksmēs par kvalitātes prasību ieviešanas
jautājumiem. Statistikas datu aprites uzlabošanas ietvaros, Zemkopības ministrijā,
atbilstoši ES Prakses kodeksa prasībām tika izstrādāti un ZM interneta vietnē
publiskoti metadati par ZM pārraudzībā esošo statistikas informāciju. Apkopota un
CSP iesniegta informācija par ZM kompetencē esošās un Valsts statistiskās
informācijas programmā 2016. gadam ietvertās informācijas datu iegūšanas veidiem.
Tika veikti ZM un padotības iestāžu administratīvā sloga aprēķini, lai tiktu
nodrošināta informācijas iekļaušana VSIP 2017. Sagatavota un CSP nosūtīta
informācija “Par aptaujas anketu par lauksaimniecības statistikas datu vākšanu,
apkopošanu un izplatīšanu”, kā arī “Par valsts statistikas pārskatu veidlapu
reģistrēšanu. Izskatīts CSP sagatavotais MK noteikumu projekts „Noteikumi par
Oficiālās statistikas programmas 2018. – 2020.gadam projektu”, sagatavota un
nosūtīta CSP nepieciešamā informācija par ZM kompetenci, kā arī veikts Valsts
statistiskās informācijas programmas projektā ietvertā tiesiskā regulējuma ietekmes
novērtējums uz ZM administratīvajām izmaksām. ZM tika pārstāvēta CSP
organizētajās Statistikas padomes sanāksmēs.Tika izvērtēts un sniegti priekšlikumi
par LAD un CSP starpresoru vienošanās projektu par informācijas sniegšanu.
Izvērtēta LLKC un CSP starpresoru vienošanos Nr.1701-2/16 “Par 2016. gada lauku
saimniecību struktūras apsekojumu”, par šo vienošanos sniegtas atbildes arī uz EM
atsūtītajiem jautājumiem. Apkopota un CSP nosūtīta informācija par Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas paredzamajiem datu pieprasījumiem CSP. No
CSP saņemtās statistikas informācija ievietota ZM datortīkla koplietošanas direktorijā
„Statistika”.
Tika uzraudzītas lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK,
TICIS) darbības, koordinēta bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas
sagatavošana un uzraudzīta lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmas
(ISAMM) darbības. Tika izstrādāta MK 2017. gada 19. decembra instrukcija Nr. 6
“Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM
lietošanas kārtība”. 2017.gada līguma par lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina
sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un
cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu ar AREI ceturkšņu atskaišu
izvērtēšana un saskaņošana. Jaunā, 2018.gada līguma par lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu
tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu ar AREI
projekta sagatavošana. Uzraudzīta LEK sagatavošana un ZM interneta vietnē
prezentāciju veidā publiskoti aprēķinu rezultāti. No AREI saņemto materiālu
izvietošana ministrijas datortīkla koplietošanas direktorijā „Statistika”.
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Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas apkopošana un analizēšana, datu
precizēšana, sazinoties ar sertificējošajām institūcijām (Biedrība Vides kvalitāte un
VSIA Sertifikācijas testēšanas centrs). Tika sagatavotas un EK nosūtītas atskaites par
bioloģiskās lauksamniecības rezultātiem Latvijā 2016.gadā. Tika veikta regulāra
saziņa ar LDC speciālistiem un dalība sanāksmēs par bioloģiskās lauksaimniecības
saimniecību rezultātu datu bāzi, problēmām tās darbībā un iespējamajiem
uzlabojumiem. Sagatavota informācija CSP, AREI un ZM departamentiem par
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas rezultātiem Latvijā laika periodā 2010.2016.gads. Sagatavota un EK nosūtīta informācija par jautājumiem, kas saistīti ar
Bioloģiskās lauksamniecības statistikas informācijas kvalitāti un par informācijas
apkopošanas mehānismiem Latvijā. Regulāri sekots CIRCABC (Eiropas Komisijas
Komunikācijas un informācijas resursu centrs valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem
un pilsoņiem) autorizētajā sistēmā saņemtajiem dokumentiem bioloģiskās
lauksaimniecības jomā. Sadarbībā ar LDC un sertificējošajām institūcijām turpināja
norisināties darbs pie bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā esošo lauksaimniecības
dzīvnieku reģistra automatizēšanas jautājumiem.
Sagatavoti informatīvie materiāli par tiešo maksājumu nosacījumu un savstarpējās
atbilstības piemērošanu un to skaidrojumiem. Sniegtas atbildes uz lauksaimnieku,
lauksaimnieku organizāciju un padotības iestāžu jautājumiem par tiešo maksājumu
nosacījumu piemērošanu, platību sakopšanu un pareizu apsaimniekošanu. Gatavotas
prezentācijas un informatīvi materiāli lauksaimnieku organizācijām par izmaiņām
tiešā atbalsta maksājumos 2017.g. KLP nākotni un nozares attīstības tendencēm.
Nodrošināta pārstāvība lauksaimnieku organizāciju sēdēs. Ir sagatavoti vai pārskatīti
un publicēti ZM mājas lapā dažādi informatīvi materiāli:
-ZM Tiešo maksājumu nosacījumu rokasgrāmata;
-ZM rokasgrāmata “Savstarpējā atbilstība”;
-ZM Vadlīnijas par papuvēm un atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
ZM mājas lapā tika atjaunota arī vispārējā informācija par tiešajiem maksājumiem un
savstarpējo atbilstību. Kā arī par OECD publikācijām un katru mēnesi sagatavoti un
publicēti informatīvi nozaru pārskati lopkopības un augkopības sektoros. Kā ik gadu,
ir sagatavots un ZM mājaslapā publicēts arī ikgadējais Lauksaimniecības gada
ziņojums. Tāpat tika gatavoti informatīvi materiāli, skaidrojumi un prezentācijas par
tiešo maksājumu īstenošanu, Omnibuss regulas priekšlikumiem, KLP nākotni un ES
daudzgadu budžetu.
ZM ir 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 Eiropas
Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai
finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 6.1 punktā.
Lai nodrošinātu ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību 2017.gadā tika
organizētas ikmēneša sēdes un lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā.
2017.gadā ELGF komitejas pārstāvji atbilstoši kompetencei iesniedza atskaites par
2016. gada paveikto īstenojot vadošās iestādes funkcijas, kā ir arī izvērtēja
identificētos krāpšanas un korupcijas riskus.
2017.gadā tiks izveidota kārtība, kādā Zemkopības ministrijā notiek OECD jautājumu
koordinācija, dokumentu aprite un pārstāvības nodrošināšana OECD komitejās un
darba grupās un OECD jautājumu koordinācijas darba grupu.
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Koordinēti ar OECD saistītie jautājumi ministrijā, gan saziņā ar OECD, gan ar citām
nozaru ministrijām.
2017.gadā ir veikta dažādu OECD pētījumu un publikāciju izpēte par ministrijas
atbildības tēmām, nodrošināta OECD pētījumu datu bāzes pilnveide un papildināšana.
Kā arī nodrošināta ZM ekspertu dalība, gatavotas Latvijas nostājas par darba kārtības
jautājumiem un pētījumu projektiem nozares interešu pārstāvībai šādās OECD
komitejās un darba grupās:
•
Lauksaimniecības komitejā, t.sk. Globālajā lauksaimniecības forumā;
•
Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupā;
•
Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupā;
•
Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba grupā;
•
Saimniecības līmeņa analīzes tīklā;
•
Pārtikas ķēdes analīzes tīklā;
•
OECD sēklu shēmās;
•
Zivsaimniecības komitejā;
•
Biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un konverģējošo tehnoloģiju darba
grupas sanāksmēs.
2017.gadā Lauksaimniecības komitejā tika uzsākts darbs pie pētījuma par Latviju Inovācijas, lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējība Latvijā. Tika nodrošināta
sadarbība informācijas sagatavošanā un saskaņošanā ar LLU un nozares ekspertiem
un citām nozaru ministrijām, gatavojot fona pārskatu un izejas datus pētījuma
izstrādē pirmajā posmā.
Koordinēta un vadīta pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošana 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.
Veikta 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
ZM
kompetences jomās. ES institūcijās, divpusējās starpvalstu sarunās, kā arī organizējot
līdzīgi domājošo valstu deklarācijas parakstīšanu – pārstāvēta Latvijas pozīcija par
Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada, īpaši uzstājot uz prasību izlīdzināt
tiešos maksājumus Latvijas lauksaimniekiem.
2017. gadā ir nodrošināta nepārtraukta un mērķtiecīga Latvijas interešu pārstāvēšana
starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās ZM kompetences jomās. Notikušas
vairākas ienākošās un izejošās ārvalstu augsta līmeņa oficiālo delegāciju vizītes.
2017.gada februārī zemkopības ministrs piedalījās Latvijas Valsts prezidenta darba
vizītē Apvienotajos Arābu Emirātos (turpmāk – AAE). Vizītes laikā tika parakstīts
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un AAE pārmaiņu un vides ministrijas
saprašanās memorands par sadarbību lauksaimniecībā. Savukārt 2017. gada maijā
Latvijā darba vizītē ieradās AAE Starptautiskā akreditācijas centra un Dubaijas
pašvaldības amatpersonas, lai vienotos par turpmāko Latvijas un AAE kompetento
iestāžu sadarbību, veicinot vienotu HALAL sertifikācijas sistēmu un HALAL
sertificētāju akreditācijas procesu nolūkā radīt labvēlīgus apstākļus savstarpējās
tirdzniecības veicināšanai ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem starp Latviju,
Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām valstīm. Vizītes laikā tika parakstīts
saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Emirātu
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Starptautisko akreditācijas centru par sadarbību lauksaimniecības un pārtikas
produktu sertifikācijā un iestāžu atbilstības izvērtēšanā.
2017.gada martā zemkopības ministrs darba vizītē apmeklēja Uzbekistānu, un vizītes
laikā tika parakstīts Latvijas Republikas ZM un Uzbekistānas Republikas
Lauksaimniecības un ūdenssaimniecības ministrijas saprašanās memorands par
sadarbību lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības jomās.
Papildus jau minētajām ārvalstu vizītēm, 2017. gadā zemkopības ministrs ir
apmeklējis Vāciju (Berlīne un Minhene), Igauniju un Ukrainu.
2017.gadā turpinājās arī aktīva sadarbība ar Ukrainu. Sadarbības ietvaros 2017. gada
decembrī, Ļvovas apgabala gubernatoram darba vizītē apmeklējot Latviju, tika
parakstīts nodomu protokols par sadarbību starp Latvijas Republikas Zemkopības
ministriju un Ukrainas Ļvovas apgabala administrāciju.
Lai diskutētu un vienotos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību Eiropā un slimības
ierobežošanu 2017. gada 1.-2. jūnijā, ZM notika starptautiska konference, kurā
piedalījās ES veselības un pārtikas drošības komisārs Vītenis Andrjukaitis (Vytenis
Andriukaitis) Igaunijas, Lietuvas, Somijas Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Ungārijas,
Gruzijas, Krievijas, Moldovas un Ukrainas lauksaimniecības ministriju vadības
pārstāvji, veterināro dienestu vadītāji un eksperti, Eiropas pārtikas nekaitīguma
iestādes un Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas pārstāvji.
2017. gadā pārstāvētas Zemkopības ministrijas intereses starpvaldību komisijas
(turpmāk – SVK) sēdēs (t.i., Baltkrievijas, Ķīnas, Gruzijas, Azerbaidžānas,
Moldovas, Krievijas un Uzbekistānas SVK).
Tika veikts apjomīgs darbs sniega krabju zvejas iespēju īstenošanas nodrošināšanai,
kā arī nodrošinātu labākās zvejas iespējas Latvijas zvejniekiem gan Baltijas jūrā, gan
starptautisko nolīgumu ietvaros (Maroka un Mauritānija) un starptautisko zvejas
pārvaldības organizāciju pārvaldītajos zvejas rajonos.
Pārstāvētas Latvijas intereses arī EK un Padomes darba grupās sēklu, pavairojamā
materiāla, mēslošanas līdzekļu aprites, kā arī ūdens aizsardzības pret lauksaimnieciska
piesārņojuma ar nitrātiem jomā. Sagatavota Latvijas pozīcija, instrukcijas un viedokļi
Padomes darba grupām par jauno Mēslošanas līdzekļu regulas projektu Latvijai
svarīgos jautājumos.
2017.g. notika regulāra lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana,
informācijas apkopošana un uzkrāšana, novērtēšana un analītisku nozaru pārskatu
sagatavošana. Sagatavots ZM Lauksaimniecības gada ziņojums par 2016. gadu (par
ražošanas un cenu tendencēm augkopības un lopkopības nozarēs; par ES un valsts
atbalsta veidiem; par LV ārējo tirdzniecību; par ES tirdzniecības sarunām un
līgumiem). Veikts nepārtraukts datu monitorings par lauksaimniecības nozaru
raksturojošiem rādītājiem. Dažādas nozari raksturojošās statistikas, t.sk.
lauksaimniecības un pārtikas produktu cenu datu regulāra uzkrāšana. Katru mēnesi
sagatavoti un publicēti ZM mājaslapā informatīvi nozaru pārskati lopkopības un
augkopības sektoros. Veikta jaunā ES cenu regulējuma analīze, komunikācija ar cenu
ziņošanā iesaistītajām institūcijām par regulējuma prasību ieviešanu Latvijā.
Sagatavoti analītiski pārskati ZM politikas plānošanas un īstenošanas vajadzībām,
t.sk. PVN izmaiņu ietekmes novērtēšanai, piena produktu cenu pieauguma
novērtēšanai un citi. Veikts regulārs darbs pie LV, ES un pasaules (biržu) cenu
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apkopošanas, apstrādes un uzkrāšanas par dzīvnieku izcelsmes un augkopības
produktiem. Sadarbībā ar Latvijas lauku izglītības centru un zinātnisko institūciju
speciālistiem sagatavotas ikmēneša laukaugu ražu prognozes (no maija līdz
novembrim) un iesniegtas CSP. Izstrādāti metadati Laukaugu platību prognozēm,
ievērojot Eiropas statistikas labas prakses kodeksa ieviešanas nepieciešamību.
Sagatavota dažāda skaidrojošā informācija par:
 lauksaimniecības nozaru
(lopkopība) aktualitātēm un sagatavoti
informatīvie materiāli (prezentācijas) ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu, t.sk.
sagatavota analītiska informācija gada ziņojumam lopkopības jomā;
 sēklu, pavairojamā materiāla, mēslošanas līdzekļu aprites, kā arī ūdens
aizsardzības pret lauksaimnieciska piesārņojuma ar nitrātiem jomā
iesaistītajiem par aktualitātēm konkrētajā sektorā, kā arī sagatavota
informācija lauksaimniecības gada ziņojumam sēklu, mēslošanas līdzekļu,
kā arī ūdens aizsardzības pret lauksaimniecisko piesārņojumu ar nitrātiem
aprites jomā.
Zivsaimniecības jautājumos gatavoti dažādi informatīvie materiāli, analizējot
tirdzniecības datus par Latvijas un citu valstu savstarpējo tirdzniecību, t.sk.
identificējot pozitīvos un problemātiskos sadarbības aspektus. Regulāri sagatavoti dati
EUMOFA datu bāzei un starptautisko organizāciju (OECD, EUROFISH) vajadzībām.
Saistībā ar Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūciju un starptautisko institūciju
darba grupās, sagatavotas pozīcijas, instrukcijas, analizēti un sniegti priekšlikumi par
ES politisko dokumentu un tiesību aktu projektiem pārtikas un dzīvnieku barības
nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, labturības un
aizsardzības jomās:
 2017.gadā LV intereses pārtikas higiēnas, kvalitātes, marķēšanas, vīna un
alkoholisko dzērienu, robežkontroles, bioloģiskās drošības un vispārīgās
pārtikas aprites jomā pārstāvētas 34 darba grupās, sagatavotas 3 pozīcijas un 7
instrukcijas, 68 LV viedokļi, kā arī saskaņotas 2 pozīcijas un 11 instrukcijas.
Vīna un stipro alkoholisko dzērienu jomā ir nodrošināts regulārs darbs pie
Padomes Regulas izstrādes par stipro alkoholisko dzērienu definīciju,
noformēšanas un marķēšanu un nosaukumu lietošanas citu pārtikas produktu
noformējumā, kā arī pie EK īstenošanas un deleģētiem aktiem vīna sektorā
(vīndarības un analīžu metodes, ACVN/AĢIN reģistrācija un tradicionālie
vīna nosaukumi, u.c.). Dalība ES Pārtikas atkritumu platformas un pārtikas
ziedošanas 7 sanāksmēs.
 2017. gadā LV intereses pārtikas nekaitīguma jautājumos pārstāvētas 35 EK un
EP darba grupās, nodrošinot Latvijas pārtikas ražotājiem labvēlīgus
nosacījumus tradicionālo gaļas un zivju kūpinājumu ražošanai. Veikts aktīvs
darbs pie ES normatīvo aktu izstrādes pārtikas piedevu, aromatizētāju un
fermentu jomā, lai mazinātu iespējamos riskus patērētāju veselībai un
nodrošinātu skaidras un nepārprotamas tiesību normas. Pieņemtas un
publicētas 9 regulas pārtikas piedevu jomā un 2 regulas pārtikas aromatizētāju
jomā. Veikta lingvistiskā izvērtēšana EK normatīvajiem aktiem par uztura
bagātinātājiem un pārtiku pilnīgiem uztura aizstājējiem. Sagatavoti 54 LV
viedokļi EK PAFF komitejas sanāksmēm, 248 LV viedokļi un informācijas
par EK darba grupās izskatāmajiem jautājumiem, 7 LV informācijas un
viedokļi EK, kā arī sniegti 11 LV viedokļi un informācijas citām ES
dalībvalstīm.
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2017.gadā LV intereses dzīvnieku veselības jomā pārstāvētas 15 darba grupās,
sagatavotas: 1 pozīcija; 12 instrukcijas; 68 LV viedokļi; saskaņotas 2
pozīcijas un 12 instrukcijas.
 Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana pārtikas kvalitātes, ĢMO,
bioloģiskās lauksaimniecības, jaunās pārtikas, u.c.jomās 22 darba grupās,
sagatavotas 8 instrukcijas, nodrošināta nacionālo interešu pārstāvēšana 8
starptautiskos pasākumos, tai skaitā OECD un augsta līmeņa konferencēs.
 Latvijas intereses dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības jomās
pārstāvētas 12 darba grupās, sagatavotas 2 instrukcijas, 1 pozīcija, 86 LV
viedokļi. Izvērtēti ap 400 ES un starptautiskie dokumenti.
 Dalība Ziemeļvalstu izveidotājā starptautiskajā projektā “Ziemeļu tīkls saziņai
par dzīvnieku labturību (NordCAW)” un Baltijas Dzīvnieku labturības tīkla
(Baltic Animal Welfare Network) izveides projektā. Projektā iesaistīti
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Norvēģijas
valstu eksperti un zinātnieki.
Ir notikusi dalība EP un EK darba grupāsI. pārtikas jomā - ES Padomes un EK DG SANTE, DG ENVIR, DG AGRI, DG
ENTERPRISE, MARE darba grupās un komitejās : (1) EK ekspertu darba grupa
par pārtikas piedevām;2) EK ekspertu darba grupa par pārtikas fermentiem;3) EK
ekspertu darba grupa par pārtikas aromatizētājiem;4) EP darba grupas gatavošanās
sanāksmes Pārtikas kodeksa par Pārtikas piedevām komitejām;5) EK darba grupa
Lauksaimnieciskais piesārņojums;6) EK Dzeramā Ūdens Direktīvas darba grupa;7)
EK ekspertu darba grupa par pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtiku ar īpašu
medicīnisku nolūku un pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei;8) EK ekspertu
darba grupa par uztura bagātinātājiem un par vitamīnu un minerālvielu un citu vielu
pievienošanu pārtikai;9) EK ekspertu komiteja Vides un industriālais
piesārņojums;10) EK darba grupa Materiāli kontaktā ar pārtiku; 11) EK
Mikrobioloģisko kritēriju darba grupa;12) EK PAFF komitejas Jaunās pārtikas un
pārtikas ķēdes toksikoloģiskās drošības sekcija.13) Eiropas Padomes (EP) - Vīna un
spirta jautājumu darba grupa F12;14) Eiropas Komisijas (EK)-Lauksaimniecības
TKO komiteja: Spirta vadības komiteja;15) Eiropas Komisijas (EK)Lauksaimniecības TKO ekspertu grupa, attiecībā uz aspektiem, uz kuriem attiecas
TKO regula - vīna apakšgrupās;16) EK darba grupa par veselīguma un
uzturvērtības norādēm;17) EK darba grupa par Regulas 1169/2011 ieviešanas
pasājumiem;18) EK Patstāvīgas komitejas darba grupa par pārtikas vispārīgo
likumdošanu (PAFF);19) EK ekspertu darba grupa par pārtikas atkritumiem;20) EP
Augļu un dārzeņu standartizācijas ekspertu darba grupa;21) UNECE darba grupa
augļu un dārzeņu nozarē;22) EK Bioloģiskās drošības pārtikas apritē komitejas
darba grupas;23) EK Pārtikas ziedošanas darba grupa;24) EK platformas par
pārtikas atkritumu samazināšanu darba grupa.
II. dzīvnieku veselības un veterināro zāļu jomā: 1) ES Padomes Veterinārijas
ekspertu darba grupa par zoonozēm;2) ES Padomes Veterinārijas ekspertu darba
grupa par medus bišu veselību;3) ES Padomes Veterinārijas ekspertu darba grupa
par TSE; 4) EK Zoonožu darba grupa; 5) EP un EK Medus bišu veselības darba
grupa; 6) EP un EK TSE darba grupa; 7) EK ekspertu - ABP likumdošanas darba
grupa; 8) F.21b ES Padomes Veterinārijas ekspertu darba grupa (dzīvnieku
veselība); 9) ES Padomes Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupa; 10)
F.23 ES Padomes Codex Alimentarius darba grupa par antimikrobiālo rezistenci; 11)
F.23 ES Padomes Codex Alimentarius darba grupa par veterināro zāļu atliekvielām;
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12) EK Veterināro zāļu pastāvīgā komiteja; 13) EK Veterinārās farmācijas komiteja;
14) EK Antimikrobiālās rezistences darba grupa; 15) EK pārtikas likumdošanas
darba grupa par atliekvielām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos - pastāvīgās
komitejas par augu, dzīvnieku, pārtikas un dzīvnieku barības jautājumiem:
toksikoloģiskā sekcija).
EK Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites likumdošanas ekspertu darba grupā
pausts LV viedoklis attiecībā uz EK regulas projektu un vadlīniju (tehniskās
specifikācijas) prasībām par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti
cilvēku patēriņam (ABP) aprites jautājumiem (ABP importa prasības, pārstrādātu
kūtsmēslu eksporta nosacījumi, ABP transformācijas parametri biogāzē vai kompostā,
tehniskie parametri Brūka gazifikācijas metodei, mikrobioloģiskie standarti jēlai
lolojumdzīvnieku barībai, pārstrādātu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu ieguve no
insektiem, TRACES sistēma, izsekojamības nodrošināšana utt.).
III. biotehnoloģijas un kvalitātes jomā: 1) ES Padomes Ģenētiski modificētie
organismi, ģenētiski modificētā pārtika un dzīvnieku barība darba grupā; 2) ES
Padomes Pārtikas produktu kvalitātes jautājumu darba grupā- (a) bioloģiskā
lauksaimniecība; b) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietu nosaukumi; c)
īpaši sertifikāti; 3) ES Padomes Starptautiskie vides jautājumi - bioloģiskā drošība
darba grupā; 4) EK darba grupā Ģenētiski modificētā pārtika un dzīvnieku barība; 5)
EK darba grupā Ģenētiski modificētā pārtika un barība un risks videi; 6) EK darba
grupā ĢMO izplatīšana vidē;7) EK darba grupā Lauksaimniecības produktu
kvalitātes darba grupa;8) EK darba grupā Lauksaimniecības produktu bioloģiskās
ražošanas komiteja;9) EK darba grupā Jaunā pārtika.
IV. dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības jomās: 1) EK darba grupa ES platforma dzīvnieku labturībā; 2) EK nacionālo kontaktpunktu sanāksme par
Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ieviešanu; 3)
EK
gatavošanās
sanāksme
Pasaules Tirdzniecības organizācijas Sanitārajai un fitosanitārajai komitejai;4) EP
F.21 veterināro ekspertu Potsdamas grupa;5)
EK tirgus piekļuves darba grupa
sanitārajos un fitosanitārajos jautājumos;6) EK ekspertu darba grupa par dzīvnieku
veselības regulas (2016/429) ieviešanu - dzīvnieku reproduktīvie produkti;7)
EK
Patstāvīgā komiteja dzīvnieku barībā;8)
EK Tirgus piekļuves darba grupa;9) EP
Ārstnieciskās barības regula darba grupa;10)
EK tehniskajā seminārā par
Brexit jautājumiem;11)
Pasaules Tirdzniecības organizācijas Sanitārajā un
fitosanitārajā komiteja;12)EK darba grupa Regulas (EU) 2017/625 par oficiālo
kontroli ieviešanai.
Izvērtēti ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumi (t.sk. PTO
ietvaros izplatītie dokumentu) un sagatavota Latvijas nostāja, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un mežu nozaru intereses. Nodrošināta
dalība PTO Lauksaimniecības komitejas speciālajās sesijās par PTO daudzpusējās
tirdzniecības sarunām un jautājumiem, kurus varētu virzīt uz PTO 11. Ministru
konferences darba kārtību. Izvērtēti PTO tirdzniecības sarunu ietvaros izplatītie
dokumenti par tādiem jautājumiem kā iekšējais atbalsts lauksaimniecībā,
zivsaimniecības subsīdijas u.c.. Izvērtēti ES-Brazīlijas kopīgi gatavots priekšlikums
PTO iekšējā atbalsta (dzeltenās un zilās kastes) saistību pilnveidošanai, lai aktivizētu
PTO sarunas. Koordinēta un sagatavota informācija par iekšzemes atbalstu
lauksaimniecībai PTO paziņojumam. Koordinēta informācijas plūsma, kā arī izvērtēti
dokumenti un sagatavots viedoklis par citu valstu iestāšanos PTO (Armēnija,
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Kirgizstāna, Baltkrievija) un viedokļu sagatavošana, informācija sniegta ĀM (Rīgā un
Ženēvā). Notika regulārs darbs pie:
 ES-Merkasūras (Mercosur) valstu divpusējā nolīguma sarunu procesa,
izvērtējot izplatītos dokumentus, sagatavojot komentārus un Latvijas
nostājas;
 ES-Meksikas esošā nolīguma modernizēšanas sarunu ietvaros
izplatītajiem dokumentiem, sagatavoti komentāri un nostājas;
 ES-Japānas divpusējā nolīguma sarunu procesa, izvērtējot izplatītos
dokumentus, sagatavojot komentārus un Latvijas nostājas;
 sagatavot dažādus informatīvos materiālus, analizējot tirdzniecības datus
par Latvijas un citu valstu savstarpējo tirdzniecību, t.sk. identificējot
pozitīvos un problemātiskos sadarbības aspektus. Īpaša uzmanība tika
pievērsta sadarbībai ar Krieviju, ASV, Ķīnu, Ukrainu, Turciju u.c.
Sniegti atzinumi un komentāri par citu ministriju sagatavotām pozīcijām, instrukcijām
un dažādu informatīvo materiālu projektiem par ārējās tirdzniecības jautājumiem.
Ir nodrošināta dalība Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) SPS komitejā par
daudzpusējām tirdzniecības sarunām.
Īstenota nacionālā kontaktpunkta SPS Enquiry Point funkcija, nodrošinot informācijas
apriti starp EK un kompetentajiem ekspertiem un iestādēm Latvijā par sanitārajiem un
fitosanitārajiem jautājumiem (pārtikas drošība, dzīvnieku un augu veselība) atbilstoši
PTO Līgumam par Sanitāro un fitosanitāro pasākumu (SPS) piemērošanu.
SPS jomā nodrošināts izvērtējums par:
 EK sagatavoto informāciju plānotajai ES-ASV dzīvnieku veselības tehniskajai
darba grupai, kurā iekļauts jautājums par ES DV konstatētajām problēmām
sadarbībā ar ASV saistībā ar importu, eksportu, reģionalizāciju;
 Brazīlijas priekšlikumiem, gatavojoties ikgadējai PTO ministru konferencei
(MC11) decembrī Buenosairesā (Argentīna) un sagatavots viedoklis;
 ES-Ukrainas DCFTA nolīguma stratēģiju SPS jomā un sniegts viedoklis;
 pamatnolīguma par partnerību un sadarbību starp ES un tās DV, no vienas
puses, un Mongoliju, no otras puses, SPS sadaļu un sniegts viedoklis;
 ES-Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma sarunu tekstu un
tirdzniecības barjeru sadaļa un sniegts viedoklis;
 Prezidentūras kompromisa priekšlikumiem attiecībā uz
o tirdzniecības sarunu norādēm par ES brīvās tirdzniecības nolīgumu ar
Austrāliju un sniegti priekšlikumi;
o uz tirdzniecības sarunu norādēm par ES brīvās tirdzniecības nolīgumu
ar Jaunzēlandi un sniegti priekšlikumi;
 EK dokumentu attiecībā uz SPS jautājumiem produktu eksportā uz Irānu un
EK veiktajām aktivitātēm Irānas tirgus pieejamības nodrošināšanā;
 ES - Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu saistībā ar tirdzniecības SPS sadaļu
un sniegts viedoklis;
 ES – Mercosur valstu sarunu ietvaros izplatīto dokumentu “ES Mercosur
asociācijas līgums – ES priekšlikums TBT”;
 par mandātu EK sarunu uzsākšanai ar Kirgizstānu attiecībā uz tirdzniecības
tehniskajām barjerām un SPS sadaļu
 Ķīnas nosacījumiem attiecībā uz zema riska produktu eksportu;
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Izskatīta informācija par Japānas kompetentās iestādes veiktajām izmaiņām
likumdošanā attiecībā uz prasībām piena produktiem, tai skaitā sieram, kurus importē
Japānā.
2017.gadā ZM turpināja darbu pie INTERREG EUROPE finansētā projekta
"Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa" (BIO4ECO)
ieviešanas. BIO4ECO projekta mērķis ir tuvināt enerģētikas un zemes politikas,
veidot dialogu ar interešu grupām, veicinot veiksmīgu pāreju uz oglekļa mazietilpīga
ekonomiku, visās projektā iesaistītajās valstīs. 2017.gada jūnijā Zemkopības
ministrija sadarbībā ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību organizēja tematisku
BIO4ECO projekta semināru “Efektīva zemes izmantošana oglekļa mazietilpīgas
ekonomikas attīstībai”, kura ietvaros semināra dalībnieki sagatavoja secinājumus par
funkcionālas zemes izmantošanas un klimatam draudzīgas meža apsaimniekošanas
jautājumiem.
Visām kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētājs, sniegts
ministrijas atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā. Vienas
kapitālsabiedrības darbība novērtēta kā “ļoti laba”, divas – “labi” un viena
“apmierinoši”, trīs kapitālsabiedrībām apstiprinātas vidēja termiņa darbības
stratēģijas. 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 Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto Eiropas
lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Kompetentās iestādes funkciju izpilde saskaņā ar ES un nacionālajos tiesību aktos
noteikto. 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 saskaņā ar ES un nacionālajos tiesību aktos noteikto.
Saskaņota un apstiprināta ZM 2017.- 2019.g. darbības stratēģija, kura pieejama ZM
mājas lapā sadaļā „Darbības stratēģija un darba plāns”. Koordinēts ZM padotības
iestāžu 2017.- 2019.g. darbības stratēģiju izstrādes un apstiprināšanas process.
Stratēģijas pieejamas atbilstošo iestāžu mājas lapās.
Nodrošināta valsts pamatbudžeta un ES politiku īstenošanas instrumentu un citu
ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā
finansējuma plānošana valsts budžetā atbilstoši nepieciešamībai, kā arī veikta
grāmatvedības un finanšu uzskaite par ministrijas, kā iestādes, pamatbudžeta un
Eiropas Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu un regulāri iesniegti ZM
konsolidētie finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskati Valsts kasei. Nodrošināta
vienotas grāmatvedības politikas uzraudzība padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites
sistēmā Horizon.
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Aktīva līdzdalība vienotā digitālā tirgus pilnīgošanas sistēmas izvērtēšanā, sniegti ZM
komentāri, viedoklis un atzinumi citām institūcijām par dažādiem jautājumiem, t.sk.
dzīvnieku kapsētu un tās aizsargjoslas datu iesniegšanu Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmā (ATIS), par nepieciešamajām izmaiņām un grozījumiem
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma prasībās; sniegti komentāri
dokumentam - Prezidentūras draugu grupa: regulatīvās kontroles procedūras
pielīdzināšana Lisabonas līgumam; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sagatavotajām pozīcijām un MK noteikumiem par grozījumiem MK
2006.gada 2.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli"" par nepieciešamajiem
papildinājumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu izmantošanu,
komposta un biogāzes ražošanas standartiem; Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Kārtība, kādā novērš, ierobežo
un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"; atzinums
par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"".
1.5 Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijai 2017.g. padotas šādas iestādes:
1.
Lauku atbalsta dienests.
2.
Pārtikas un veterinārais dienests.
3.
Valsts augu aizsardzības dienests.
4.
Valsts meža dienests.
5.
Lauksaimniecības datu centrs.
6.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.
7.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
8.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.
9.
Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””.
Zemkopības ministrija 2017.g. ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”.
2. Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”.
3. akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži”.
4. akciju
sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum""
(30%).
5. 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 2017. 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)
2017.gadā
2016.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

627 146 487

709 872 619

697 577 941

618 398 232

696 549 193

687 127 940

8 492 243

12 902 214

10 144 214

122 283

70 999

38 943

133 729

350 213

266 844

627 307 384

711 350 254

697 324 464

620 284 650

681 777 273

668 493 190

62 492 632

68 231 280

64 954 414

527 790 864

557 356 452

553 164 586

445 460

1 491 545

1 491 545

29 555 694

54 697 996

48 882 645

7 022 734

29 572 981

28 831 274

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2017. gadam”

Tabula nr.4.
Zemkopības ministrijas padotībā esošo iestāžu saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsavilkums, to izlietojums (eiro)
2017.gadā
2016.gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Apstiprināts
izpilde
Izpilde
likumā

1.5.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
ziedojumi un
dāvinājumi
transferti

2.

Izdevumi (kopā)

1.
1.4.

1 029 270

1 045 847

1 045 847

947 269

1 045 847

1 045 847

1 182 713

1 182 713

82 001
798 286
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2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

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

795 591

1 149 621

1 149 621

155 643

262 895

262 895

301 772

482 617

482 617

338 176

404 109

404 109

2 695

33 092

33 092

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 - 2017. 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 2017.gadam
Nr.p.k.

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

1

2
Kopā pamatfunkciju īstenošanai

Finansējuma
apmērs, (eiro)
3
11 790 664

1.1

Ieņēmumu daļas ( +; - )
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz
380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā:
Pārtikas un veterinārais dienests

1.2.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

1.3.

Valsts meža dienests

1.4.

2.1.

Valsts augu aizsardzības dienests
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada
1.janvāri, tai skaitā:
Pārtikas un veterinārais dienests

2.2.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

2 670

2.3.

Lauku atbalsta dienests

7 832

2.4.

Lauksaimniecības datu centrs

2.5.

Valsts meža dienests

2.6.

Valsts augu aizsardzības dienests

1.

2.

31 497
3 025
282
28 012
178
235 494
87 220

8 010
104 130
21 004
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2.7.
3.
3.1.
4.

4.1.

4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Zemkopības ministrija
Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai, tai
skaitā:
Valsts meža dienests
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
uzturēšana, tai skaitā:
Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības
sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras
uzturēšanai, tai skaitā:
Lauku atbalsta dienests

4 628
2 700 000
2 700 000
265 980

200 000

200 000

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (VMDĢIS) , tai skaitā:

65 980

Valsts meža dienestam
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
uzturēšanai (ĢIS) , tai skaitā:
Valsts meža dienestam
Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem, tai skaitā:

65 980

Lauku atbalsta dienests
Biedrībai Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai
izdošanai, tai skaitā:
Lauku atbalsta dienests
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba
samaksas reformas nodrošināšanai, tai skaitā:
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
LLU ESAF aktu zāles – auditorijas renovācijai, tai
skaitā:
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

3 380
3 380
7 000 000
7 000 000
3 000
3 000
1 474 693
1 474 693
80 000
80 000

Avots: Avots: likums “Par valsts budžetu -2017. 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
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.
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Tabula nr.6.
Zemkopības ministrijas 2018.gadā plānotās iemaksas starptautiskajās
organizācijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, EUR
211 622
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un
centrālajā Eiropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

36 900
27 000
31 425

Epizootijas birojs (OIE)
Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības savienība (UPOV)

10 288

Starptautiska sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

Starptautiskā graudu zinātnes un tehnoloģijas asociācija (ICC)

2 950

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

2 985

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

Starptautiskā Dārzkopības zinātnes asociācija (ISHS)
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas
centrs (ERFP)
Kopā

640
3 500
800
397 472

Avots: likums “Par valsts budžetu -2018. 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
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kompetences ietvaros citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos
ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu ūdeņos,
ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā. Lai īstenotu šo
funkciju, nepieciešams sniegt atbilstošus pakalpojumus rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekiem, kā arī pretendentiem, kuri vēlas saņemt licenci komercdarbībai
zvejniecībā, šādi nodrošinot, gan Latvijas, gan ES likumdošanas prasības.
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 2018.gads.
Klientu apkalpošanas uzlabošanai ZM resora iestādes aktīvi sadarbojas ar VARAM
vienotā valsts KAC projektā – reģionālās struktūrvienības sadarbībā ar pašvaldībām
veic klientu apkalpošanas centru centralizāciju un atsevišķu pakalpojumu sniegšanu
nodošanu Valsts vienotais klientu apkalpošanas centram (VVKAC). No visiem
zemkopības resora sniegtajiem pakalpojumiem ap 50% ir elektronizēti. Sākot ar
2018.gadu Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests plāno pilnībā pāriet uz
pakalpojumu sniegšanu elektroniskajā vidē. ZM darbības ietvaros turpinās izstrādāto
informācijas aprites un pakalpojumu sniegšanas atbalsta sistēmu attīstība un
lietojamības paplašināšana (Dokumentu vadības sistēma, Klientu pārvaldības sistēma,
Elektronisko pakalpojumu sistēma, Nozares portāls, u.c.). KAC pieņemto dokumentu
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skaits iestāžu pakalpojumiem ir vidēji 7 817 dokumenti mēnesī kopā visos 10 KAC
Latvijā. Visvairāk KAC tiek pieprasīti LAD un LDC pakalpojumi. Pārējo padotības
iestāžu klienti izvēlas pakalpojumu pieprasīt konkrētajā iestādē. Turpinās informācijas
un komunikācijas resursu centralizācija vienotajā datu centrā, 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.
2.6. Vadības un darbības
nodrošināšanai ministrijā

uzlabošanas

sistēmas

efektīvas

darbības

Iekšējā kontrole un audits
Nodrošināta 2017.gada prioritārā audita par valsts pārvaldes pakalpojumiem izpildi
saskaņā ar MK 26.10.2016. rīkojumu “Par kopējām valsts pārvaldes auditējamām
prioritātēm 2017.gadam. Prioritārā audita mērķis ir sasniegts - novērtēts ZM resora
iestāžu publisko pakalpojumu pārvaldības brieduma līmenis, sistēmas pilnveidošanai
ir izteikti 70 ieteikumi (vairākām iestādēm, t.sk. informatīvie).
Saskaņā ar audita stratēģijā uzstādītajiem IAN darba izpildes un kvalitātes rādītājiem
2017.g. auditu plāns cilvēkresursu trūkuma dēļ (nebija nokomplektēti štati) ir izpildīts
par 70%, ieviesto audita ieteikumu daļa 88% (71 ieteikums), ieviesto ieteikumu mērķa
rādītājs ir sasniegts un tiek nodrošināta regulāra IA ieteikumu izpildes uzraudzība.
2017.g.ir veikti arī iepriekš neplānoti konsultatīvi pakalpojumi un pārbaudes vadības
uzdevumā gan par VTUA procesiem gan par LLU VMF īstenoto projektu ietvaros
iegādāto materiālo vērtību izmantošanu.
ZM Integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā Iekšējā audita nodaļa sadarbībā ar citu ministrijas struktūrvienību
atbildīgajām amatpersonām inspicēja ZM Integrētās vadības sistēmas procesu kartes
un veica nepieciešamās izmaiņas tajās. Iekšējā audita nodaļa ir veikusi izmaiņas
ministrijā noteikto procesu sarakstā (t.sk. identificēti jauni procesi), galvenās
struktūras mapēs - ZM rīkojumu (kopā 174) un kārtību reģistrā (kopā 19), auditu
ieteikumu reģistrā (kopā 112) un amatu apraksta reģistrā (kopā 208). Ar IVS lietošanu
un tajā atrodamo informāciju ir iepazīstināti 7 ministrijā jaunpieņemtie darbinieki, kā
arī ir sniegtas konsultācijas par IVS. Informācija par procesu norisi ir pieejama
ikvienam ZM darbiniekam, un tas sniedz pozitīvu ieguldījumu ZM iekšējās kontroles
sistēmā.
EJZF revīzijas iestādes darbība
Lai sagatavotu viedokli un atzinumu par EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas
darbības efektivitāti periodā 01.07.2016.-30.06.2017. Revīzijas iestāde ir veikusi:
- pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes revīzijas par Vadošo
iestādi, Sertifikācijas iestādi un Starpniecības iestādi (LAD), revīziju rezultāti ir
iesniegti atbildīgajām iestādēm. Sistēmu revīzijās Vadošās iestādes un
Sertifikācijas iestādes darbība ir novērtēta labi, bez nopietniem trūkumiem;
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- darbību revīzijas pie EJZF atbalsta saņēmējiem, un par pārbaužu rezultātiem ir
informēti atbalsta saņēmēji. Darbību revīzijās neattiecināmi izdevumi netika
konstatēti;
- pārskatu revīziju, un par rezultātu ir informēta Sertifikācijas iestāde.
Sertifikācijas iestādes apstiprinātais pārskats atspoguļo skaidru un patiesu priekšstatu
par deklarētajiem izdevumiem.
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.
Iespējamās korupcijas novēršana
Veikts ministrijas funkciju, darbības jomu un procesu korupcijas risku izvērtējums,
identificēti amati, kas pakļauti korupcijas riskam.

3. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PERSONĀLS
2017. gada janvārī ministrijā bija 247 amata vietas (213 ierēdņu amati, 31 darbinieku
amats un 3 amatpersonu amati). 2017. gada sākumā bija nodarbinātas 254 personas.
2017.gada beigās nodarbinātas 254 personas no tiem 76,4 % sievietes un 23,6 %
vīrieši (1. attēls). Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits
2017. gadā bija 254.
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Personāla vidējais vecums ministrijā ir 42,9 gads. Ministrijas personāla
sadalījums pa vecuma grupām redzams 2. attēlā. 11 % ministrijas personāla nav
vecāki par 30 gadiem, 37 % personāla ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. 30 %
personāla ir vecumā no 41 līdz 50 gadi, 17 % personāla ir vecumā no 51 līdz 60 gadi,
5 % personāla ir vecumā virs 60 gadi. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 23
gadi, bet vecākajam 76.
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No 51 - 60 gadiem

Virs 61
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2017. gada decembrī
2017. gadā ministrijai bija stabila bilance strādājošo skaitā (3. attēls). Gada
laikā atbrīvoti 8 ierēdņi (darbinieki), bet pieņemti 8 ierēdņi (darbinieki).
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Ministrijā strādā 4 ierēdņi ar doktora grādu, 134 ierēdņiem (darbiniekiem) ir
maģistra grāds, 86 ierēdņiem (darbiniekiem) ir bakalaura grāds, 20 ierēdņiem
(darbiniekiem) otrā līmeņa augstākā izglītība, 1 darbiniekam ir pirmā līmeņa
augstākā izglītība, 5 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība un 4 darbiniekiem ir
vispārējā vidējā izglītība (4. attēls).

Doktora grāds

Maģistra grāds

Bakalaura grāds

Otrā līmeņa
profesionālā
augstākā izglītība

4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2017. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan
citu mācību un izglītības centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada
laikā 148 ierēdņi (darbinieki) apmeklējis Valsts administrācijas skolas un citu mācību
centru piedāvātās mācības. Vidēji katrs ierēdnis (darbinieks) gada laikā mācības
apmeklējis 1,6 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu
apmeklējuši 239 reizes un mācījās 1349 stundas. Visvairāk ministrijas ierēdņi
apmeklējuši mācību kursus “Jautājumu uzdošana un atbilžu sniegšana formālās
situācijās angļu valodā” 10 nodarbinātie, “Diplomātiskais protokols un etiķete” 8
nodarbinātie, “Stresa menedžments” 8 nodarbinātie, “Lietišķā sarakste angļu valodā”
7 nodarbinātie, “Pasākumu organizēšana” 7 nodarbinātie, “Interešu konflikta
novēršana un valsts amatpersonas profesionālā ētika” 6 nodarbinātie, “Shēmu, plānu,
diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio” 6 nodarbinātie. Arī citos mācību
centros 28 ministrijas ierēdņi un darbinieki 391 stundu apjomā papildināja savas
zināšanas par dažādiem ar amata pienākumiem saistītiem jautājumiem, Francijas
kultūras centra piedāvātajās mācībās kopā 350 stundu apjomā franču valodu bez
samaksas apguva 5 ierēdņi. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 36 reizes. Kopumā
2017.gadā ministrijā strādājošie mācījušies 1740 stundas.
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4.ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšana un izglītojošie pasākumi
Kopējā situācija sabiedrības informēšanā. Lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki
informāciju par valsts politiku lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā,
zivsaimniecībā un pārtikas rūpniecībā 2017. gadā regulāri saņēma ar plašsaziņas
līdzekļu, kā arī sociālo tīklu starpniecību. Tika izdoti un popularizēti 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 par Zivsaimniecības Rīcības
programmas (ZRP) atbalsta pasākumu ieviešanu Latvijā 2014. - 2020.gadā.
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 ZM tīmekļvietnē, arī ar sociālo tīklu “Facebook”, “Twitter” un
“Flickr” starpniecību.
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 2017. gadā gatavota un izplatīta 286
relīzēs, kas ievietotas ZM tīmekļvietnē www.zm.gov.lv, izplatītas sadarbības
partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sociālajos tīklos. No tām 78 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 33
relīzes informēja par zivsaimniecības jautājumiem un EJZF pasākumu izsludināšanu,
kā arī Kopējo Zivsaimniecības politiku (KZP) un Latvijas nostāju ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Par meža
jautājumiem informēts 23 relīzēs, bet 20 ziņās medijiem – par Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) jautājumiem un 7 informācijas izplatītas par putnu gripu un biodrošības
ievērošanu. No visām ziņām plašsaziņas līdzekļiem par valsts atbalstu ražotājiem
informēja 27 relīzes, par jaunumiem Ministru kabinetā izsludinātajos un pieņemtajos
noteikumos vēstīja 99 relīzes, bet 15 relīzes informēja par aktuālo lauksaimniecības
zemes jautājumos. Par ZM aktivitātēm, atbalstot Latvijas ražotājus jaunu eksporta
tirgu apzināšanā un iegūšanā, sagatavotas un izplatītas 12 relīzes, bet 124 informācijas
medijiem bijušas par aktuālajām norisēm ZM – izstādēm, reģionālajām vizītēm,
semināriem u.tml. Par pārtikas jautājumiem vēstīts 56 ziņās, bet bioekonomikas
jaunumi ziņoti 8 reizes. 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 2017. gada 19. aprīlī, 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, zivsaimniekiem un pārtikas ražotājiem.
Latvijas ražotāji piedalījušies vairākās starptautiskajās izstādēs gan ES, gan citās
pasaules daļās, kā arī gadatirgos un specializētajos pasākumos, popularizējot Latvijas
pārtikas produkciju.
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Zemkopības ministrs 2017. gadā 52 darba vizītēs apmeklējis Latvijas pilsētas,
novadus un pagastus (Rūjienu, Naukšēnus, Lielvārdi, Smilteni, Kārsavu, Kandavu,
Krāslavu, Dagdu, Kuldīgu, Daugavpili, Valmieru, Jelgavu, Smilteni, Tērveti, Valku,
Stendi, Balvus, Vecumniekus, Līvānus, Siguldu, Dobeli, Liepāju, Talsus, Līgatni,
Aglonu, Inčukalnu, Carnikavu, Gulbeni, Jaunjelgavu, Jūrmalu, Preiļus, Limbažus,
Baltinavu, Saldu, Ventspili, Salaspili, Jaunpili un Stopiņus), ticies ar
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. Vizīšu norisi atspoguļojuši
reģionālo mediju žurnālisti. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti
piedalījušies LTV 1, LTV 7, LNT, TV3, LR1, LR4, EHR raidījumu ierakstos un
tiešraidēs (“Krustpunkti”, “Pēcpusdiena”, “Labrīt”, “Doma laukums”), kurās
notikušas diskusijas par ZM kompetences jautājumiem. Tāpat ministrs un ZM
eksperti diskutējuši par esošo situāciju un atbildējuši uz žurnālistu jautājumiem, kas
atspoguļots žurnālos „Kapitāls”, „Ir”, „Praktiskais Latvietis”, „Sestdiena” un citos
žurnālos, laikrakstos „Latvijas Avīze”, „Diena”, „Dienas Bizness” „Neatkarīgā Rīta
Avīze” 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. Informācija par LAP ieņēmusi vietu krieviski
rakstošajos un raidošajos Latvijas plašsaziņas līdzekļos - televīzijās LTV 7 (krievu
redakcija) un “Pirmais Baltijas kanāls” (PBK 1), radio LR 4 (“Doma Laukums”),
laikrakstos un portālos “Rezeknenskije Vesti”, “Million”, “Naš Gorod”, “Subbota” un
“Novaja.lv”. Visu Latvijas plašsaziņas pārstāvji aktīvi interesējušies par rudens
lietavu izraisītajiem plūdiem un atbalstu zemniekiem, ĀCM un putnu gripu, suņu
čipošanu un eksporta tirgiem, kā arī PVN samazināšanu Latvijai raksturīgajiem
augļiem un dārzeņiem un zemes kreditēšanas programmu. Mediji arī informējuši
sabiedrību par to, ka Jānis Dūklavs 2017. gadā par augstiem sasniegumiem apbalvoja
49 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites
darbiniekus, pasniedzot Ministru kabineta 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 2017”, „Zelta Čiekurs 2017” un “Lielais Loms 2017” kalendārs
2018. gadam.
Regulāri aktualizēta informācija ministrijas tīmekļa 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.
Tāpat kopā ar FM kolēģiem notiek ES fondu ieguldījuma Latvijas reģionos
popularizēšana.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. Regulāri gatavota informācija un atbildes uz
žurnālistu un lauksaimnieku jautājumiem par nozares aktualitātēm, tostarp
informācija 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
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zivsaimniecības ministru padomes (Agrifish) sanāksmēs, kas regulāri sūtīta
lauksaimnieku organizācijām.
2017.gadā LTV 1. programmā raidījumā „Es – savai zemītei” sagatavoti 8 sižeti
“Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai”.
Radio EHR pagājušajā gadā sagatavoti 44 sižeti par atbalsta iespējām, veiksmīgi
realizētajiem ES fondu projektiem un nozares aktualitātēm, tai skaitā 12 sižeti par
pārtikas ražošanas nosacījumiem un atbalstu.
Plašsaziņas līdzekļi atspoguļojuši lauku uzņēmēju konkursa „Sējējs 2017” norisi.
Nozīmīgu 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 2017. gadā bija šādi:
 izdoti 12 informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” izdevumi (67 740
eksemplāri gadā), katru nedēļu publicēta izdevuma elektroniskā versija –
“Lauku e-Lapa” (52 laidieni, kas tiek izsūtīta elektroniski vairāk nekā
13 000 “Lauku e-Lapas” abonentiem),
 organizētas 2075 publikācijas, tostarp e-publikācijas plašsaziņas līdzekļos,
 rīkoti 290 pasākumi lauksaimniekiem – semināri par LAP aktualitātēm,
konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni,
 notikuši 323 cita veida izglītojošie pasākumi skolēniem, apmācības
jauniešiem, interneta forumi un kapacitātes celšanas pasākumi,
 īstenota akcija skolēniem “Šodien laukos” un organizētas 600 informatīvās
dienas un pamatskolas un vidusskolas skolēniem,
 2017. gadā īstenoti 205 informatīvie un izglītojošie semināri, apmācot
4818 mācību dalībniekus,
 dalība starptautiskajos pasākumos – izstādē “RigaFood 2017” (konkurss
“Tautas garša”), pasākumā “Traktordiena 2017”,
 rīkota piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros par
uzņēmējdarbības veicināšanu un dažādošanu,
 regulāri papildināts aktuālo pasākumu kalendārs.
Mežsaimniecība. Ilggadējajai Meža dienu tradīcijai 2017. gadā - jau 89. gadskārta.
Meža dienu laikā Latvijas sabiedrība 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 2017 moto: „Kopā nākotnes mežam!” Tādējādi Meža dienu pamatmērķis
bija sakārtot vidi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Jau tradicionāli, arī 2017. gadā Meža dienu ideju iedzīvināšanai tika nodrošināts Meža
attīstības fonda finansiāls atbalsts 67 pašvaldībās, pārstāvot visus Latvijas reģionus.
Šajā gadā tika turpināts iesāktais trīs gadu darba 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 vairāki jauni parki.
Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas ir nozares augstākais apbalvojums un
atzinība par ieguldījumu nozares attīstībā, 2017. gadā pasniedza 13. reizi. Balvas
pretendentu vērtēšanu organizē ZM, 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
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ilgtspējīgu saimniekošanu”, “Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” 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 tradicionālajā gadskārtējā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, kurš 2017. gadā
notika 11. reizi, piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā
arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri veica izpēti par lietaskoku turpinājumu
Latvijā un pasaulē gala izstrādājumu veidolā. Moto: Meža zemē Latvijā!” Konkursam
2017. gadā iesūtīti 86 darbi: 1.-4. klašu grupā – 31, 5.-9. klašu grupā – 17, interešu
izglītības pulciņu un mazpulku grupā – 31, savukārt 10.-12. klašu un profesionālo
izglītības iestāžu grupā – 7 darbi. Apbalvošanas pasākums notika uzņēmuma
“Latvijas valsts meži” Dabas parkā Tērvetē.
Par mežsaimniecības aktualitātēm 2017. gadā rīkotas divas konferences. Rīgā
27. septembrī notika Latvijas mežsaimnieku un kokrūpnieku konference 2017, kurā
diskutēja par meža nozares aktualitātēm, un 6. decembrī Salaspilī notika reģionālā
Meža konference 2017, kurā runāja par meža politikas dokumentiem, ekonomikas
attīstību, pieejamo atbalstu meža īpašniekiem.
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.
Pēc nepieciešamības ZM speciālisti gatavojuši informāciju un atbildes uz
mežsaimnieku jautājumiem. Apkopoto informāciju zemkopības ministrs izmantojis
diskusijās ar mežsaimniekiem, kokrūpniekiem, medniekiem, kā arī vides aktīvistiem.
Raidījumi, veltīti meža tematikai, radiostacijā EHR 2017. gadā izskanēja 6 reizes.
Tāpat īpaši par meža aktualitātēm veidoti raidījumi un sižeti arī TV1, TV7, LNT,
TV3, LR1, LR4, raksti drukātajā presē un interneta portālos.
VLT galvenie informēšanas pasākumi 2017. gadā bija šādi:
 izdoti četri informatīvie izdevumi meža īpašniekiem “Čiekurs”
(elektroniski - “e-Čiekurs”), katrs 5000 eksemplāros. “e-Čiekurs”
informācija atsevišķā pielikumā tiek pievienota izdevumam “Lauku eLapa”,
 notikušas 108 mežsaimniecības popularizēšanas nodarbības un pasākumi
jauniešiem un skolēniem,
 Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Meža VLT pasākumu
ietvaros meža īpašniekiem organizējis 120 informatīvos seminārus ar
1447 dalībnieku piedalīšanos un 10 izglītojošos seminārus ar 196
dalībniekiem,
 MKPC sadarbībā ar meža īpašniekiem un meža speciālistiem organizējis
108 skolēnu izglītošanas pasākumus, kuros piedalījušies 2612 dalībnieki.
Pasākumus organizējuši gan MKPC reģionālie speciālisti visos valsts
reģionos, gan apmācību centrs “Pakalnieši” Madonas novadā,
 Meža attīstības fonda projektā ”Lauku Lapas pielikums ”Mācies gudri
saimniekot mežā”” izdota brošūra par meža apsaimniekošanu,
 LAP pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
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ietvaros organizētas 23 apmācību grupas par dažādām tēmām, apmācīts
391 dalībnieks – meža īpašnieki, meža nozarē nodarbinātie un mednieki,
mednieku kandidātu apmācības norisinājušās Ozolniekos, Madonā,
Tukumā, Valmierā un Dagdā, kopumā apmācīti 76 mednieku kandidāti,
LAP apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai” konsultēts 61 meža īpašnieks, kopumā 284 unikālas
konsultācijas ar vidējo ilgumu piecas stundas. Konsultācijas sniegtas par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un ūdens
resursiem,
LAP pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā” meža īpašniekiem sagatavoti apmēram 300
meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāni, tajā skaitā 150 projektu
pieteikumi, un sniegtas apmēram 500 bezmaksas konsultācijas par
pieejamo ES atbalstu meža apsaimniekošanai,
MKPC speciālisti iesaistījušies ES aizsargājamo biotopu kartēšanā,
kopumā apsekojot apmēram 12 000 ha meža,
sākts starptautisks “Interreg” Baltijas jūras reģiona “BalticForBio”
projekts “Meža bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģiona
valstīs”, kas norisināsies līdz 2020. gada septembrim.

Zivsaimniecība. Īpaša konference zivsaimniekiem “Izaicinājumi nozarē un
pievienotās vērtības radīšana zivju produktiem” 2017. gada 30. novembrī organizēta
Engurē. Tajā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ZM speciālisti informēja par
nozares aktualitātēm, iespējām EJZF līdzekļu izmantošanā, kā arī atbildēja uz
zivsaimnieku jautājumiem.
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.
Zivsaimnieki ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri informēti par EJZF
pasākumu atvēršanas termiņiem un nosacījumiem, izmaiņām ES atbalsta
zivsaimniecībai administrēšanā un zivsaimniecības attīstības projektu finansējumā.
Zemkopības ministrs apmeklējis zivju pārstrādātājus Ventspils, Liepājas un
Carnikavas novadā. Vizīšu norisi atspoguļojuši reģionālo mediju žurnālisti. Ministrs
arī regulāri ticies ar vadošajiem Latvijas zivsaimniekiem un zivju produkcijas
ražotājiem un diskutējis par nozares aktualitātēm.
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 trīs reizes pārraidīti sižeti par EJZF pasākumiem un
ES projektu realizāciju televīzijas raidījumā “Es - savai zemītei”.
EHR radio pārraidīti 4 sižeti par zivsaimniecību, raidījumi un sižeti veidoti arī pārējos
Latvijas radio un televīzijās, drukātajos un interneta medijos. 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 saņēmuši no zemkopības
ministra Jāņa Dūklava un nozares ekspertiem arī preses seminārā reģionālajiem
žurnālistiem 2017. gada 19. aprīlī.
ZM vietnē regulāri aktualizēti aptaujas sadaļas jautājumi, tostarp par zivsaimniecību.
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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 Zivsaimniecības Rīcības programmas attīstībai 2014. – 2020. gadam.
Galvenie zivsaimniecības uzņēmēju informēšanas pasākumi 2017. gadā bija šādi:








izdoti četri izdevuma „Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi trīs
mēnešos, 14 000 eksemplāri gadā). Izdevums pieejams arī elektroniski
ZST mājaslapā www.laukutikls.lv/zivju_lapa (virs 13 500 abonentu),
sagatavota un izdota Zivsaimniecības gadagrāmata (1000 eksemplāros),
gadagrāmata
publicēta
arī
elektroniski:
http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/ziv
saimniecibas-gadagramata-2017.pdf ,
organizēti trīs informatīvi semināri (73 apmeklētāji), sniegta informācija
par aktualitātēm un inovācijām akvakultūrā un zivsaimniecībā, kā arī par
EJZF atbalsta iespējām piekrastes zvejniecībai 2014.- 2020. gada periodā,
notikuši 12 pieredzes apmaiņas braucieni, no tiem divi uz citām ES
dalībvalstīm,
aktivitātes „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un
uzņēmējdarbības veicināšanai.”” programmā iesaistījušies astoņi jaunieši
no Kurzemes un Vidzemes, pārstāvot Kuldīgas, Dundagas, Ventspils,
Carnikavas un Salacgrīvas novadu. Pasākumā, piesaistot zivsaimniecības
nozares speciālistus un ciešā sadarbībā ar LLKC reģionālo biroju
speciālistiem, veiktas praktiskas konsultācijas jauniešiem, kuri savu
nākotnes profesionālo darbību vēlas saistīt ar zivsaimniecību. Aktivitātē
„Zivsaimniecības popularizēšana skolā” notikuši 10 pasākumi 10
teritorijās, kur skolēni tikās ar nozares uzņēmējiem un apmeklēja
uzņēmumus, kā arī tika iepazīstināti ar zvejniecības un zivrūpniecības
produkcijas ražošanas tradīcijām Latvijā. Tāpat aktivitātē arī turpinās
akcija “Šodien laukos”.

Veterinārā un pārtikas jomā Pārtikas jomā regulāri gatavota informācija presei un reģionālajām preses
konferencēm par aktualitātēm pārtikas jomā. Pēc nepieciešamības gatavota
informācija un atbildes uz pārtikas ražotāju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības
aktuālajiem jautājumiem, kā arī tie ir diskutēti ar sociālajiem partneriem klātienē,
sniegtas intervijas masu medijiem. 2017.gadā sagatavoti un publicēti 9 informatīvi
raksti ZM mājaslapas sadaļai “Pircēja ceļvedis”, kas sabiedrībai sniedz skaidrojumus
par pārtikas produktu veidiem, sastāvu, marķējumu, nekaitīgumu un citiem aktuāliem
jautājumiem. Sadarbībā ar BIOR un PVD atbalstu noorganizēts seminārs mazajiem
augļu un dārzeņu konservu ražotājiem, lai viņus iepazīstinātu ar jaunajām nozares
vadlīnijām “Augļu un dārzeņu konservu ražošana. Konservēšanas alternatīvās
metodes”. Tāpat pārtikas jomas speciālisti snieguši informāciju par pārtikas jomas
normatīvo aktu prasībām, kā arī par vadlīnijām tradicionālajai kūpināšanai LZF
rīkotajā seminārā mājražotājiem. ZM piedalījusies projektā “Livonijas kulinārais
ceļš”, kā arī darbojusies VM Uztura padomē un EM Latvijas Nacionālajā akreditācijas
padomē, lai piedalītos plānotajā reģionālo tīklu izveidošanā ar mērķi veicināt plašāku
reģionālo ražotāju iesaisti tūrismā. Darbojusies VM Biomonitoringa padomē un
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VARAM Ķīmisko vielu starpsektoru sanāksmēs, lai koordinētu institūciju sadarbību
aktuālajos pārtikas piesārņojuma un nekaitīguma jautājumos. ZM piedalījās Latvijas
ārstu biedrības konferencē “Veselīga un kvalitatīva Latvijā ražota pārtika”, kā arī
sagatavots raksts žurnālam “Latvijas Ārsts”, informējot par aktualitātēm uztura
bagātinātāju jomā. Aktīva dalība sabiedriskos pasākumos par LV pārtikas atkritumu
samazināšanas iniciatīvām un par pārtikas produktu duālās kvalitātes jautājumiem gan
ES mājā, gan Pārtikas nozares padomē. Patērētāji informēti par derīgumu termiņu
“ieteicams līdz” un “izlietot līdz” nozīmi un pielietošanu. Arī turpmāk nepieciešams
izglītot patērētājus un veicināt vienotu izpratni par pārtikas produktu derīguma
termiņu, kā arī pievērst uzmanību patērētāju iepirkšanās paradumu maiņai, lai panāktu
nepieciešamo rezultātu. Zemkopības ministrija, lai sasniegtu Padomes secinājumos
uzstādītos mērķus attiecībā uz pārtikas atkritumu mazināšanu, savas kompetences
ietvaros 2017.gadā uzsāka iesaistīto pušu informēšanu par ES iniciatīvām attiecībā uz
pārtikas atkritumu samazināšanu saistībā ar derīguma termiņu “ieteicams līdz”.
Sakarā ar to, ka Latvijā ir stingrākas prasības attiecībā uz pārtikas izplatīšanu pēc
derīguma termiņa beigām, ir uzsākta normatīvo aktu grozījumu sagatavošana, lai
radītu iespēju atsevišķos gadījumos izplatīt pārtiku pēc derīguma termiņa “ieteicams
līdz” beigām. ZM ir uzsāktas diskusijas ar labdarības organizācijām par darbībām,
kuras varētu veicināt pārtikas ziedošanu.
2017.gadā ZM mājaslapā ir veiktas vairākas aptaujas – par pārtikas produktu lietošanu
pēc ražotāja noteiktā derīguma termiņa; par norādāmo informāciju alkoholisko
dzērienu marķējumā; par svaigpiena drošu lietošanu un pārtikas produktu kvalitātes
jautājumiem. Sadarbībā ar Igaunijas vietējiem pārtikas tīkliem un uzņēmējiem tika
organizēts seminārs par pārtikas un dzērienu kultūru Peipsi (Peipusa) reģionā, kas
notika Tartu Igaunijas Nacionālā muzejā (ENM). Pievēršoties tradicionālo
alkoholisko dzērienu problēmām, kas aktuālas Igaunijā vietējiem uzņēmējiem gan
ražošanas, gan mārketinga ziņā, Latvija, daloties ar pieredzi par normatīvajos aktos
reglamentētām prasībām alkoholisko dzērienu jomā, sagatavoja prezentāciju :
“Atvieglotas prasības alkoholisko dzērienu mazo apjomu ražotājiem Latvijā”.
Kvalitāte
Regulāra piedalīšanās NVO rīkotajos informatīvajos pasākumos par AĢIN, GTĪ
produktu popularizēšanu. Organizēti informatīvie pasākumi ražotājiem un ražotāju
grupām par dalību pārtikas kvalitātes shēmās. Sagatavotas atbildes uz Saeimas
deputātu jautājumiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu.
Informatīvs seminārs par jaunu produktu reģistrāciju ES reģistros – 8.11.2017.
Informatīvs seminārs Jāņu siera ražotājiem - 30.11.2017, Rīgas tūrisma un radošās
industrijas tehnikumā - 11.04.2017. Dalība SGS konferencē “ĒD VESELS” par
vietējiem produktiem kvalitātes shēmās.22.09.2017.
Regulāri informēti sadarbības partneri par aktualitātēm bioloģiskās lauksaimniecības
tiesiskajā regulējumā. 2017.gadā informēti Saeimas deputāti par bioloģisko
lauksaimniecību, tāpat arī sagatavoti materiāli “Pircēja ceļvedim” pa bioloģisko
lauksaimniecību, kā atpazīt un kāpēc izvēlēties bioloģiskās lauksaimniecības
produktus, kā arī nodrošināta informācijas sniegšana Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas rīkotajā kongresā.
Dzīvnieku veselība, veterinārās zāles un antimikrobiālā rezistence
Notikusi sabiedrības informēšana un skaidrojumu sniegšana par antimikrobiālo
līdzekļu lietošanu dzīvniekiem, kā arī par veikto ikgadējo veterināro zāļu atliekvielu
uzraudzību. Aktīva komunikācija ar presi un radio, lai informētu sabiedrību par
antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu veterinārmedicīnā. Dalība LVB
konferencē, lai informētu jomas profesionāļus par antimikrobiālo līdzekļu
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piesardzīgas lietošanas jautājumiem, kā arī par aktualitātēm ES un nacionālajos
normatīvajos aktos veterināro zāļu aprites jomā. Lasītas lekcijas Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes studentiem par aktualitātēm veterinārijā, dzīvnieku
slimību apkarošana’, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites likumdošanas jomā.
Regulāri gatavota informācija presei un reģionālajām preses konferencēm par
aktualitātēm dzīvnieku veselības jomā. Tāpat tika informēta prese, sabiedrība,
nevalstiskās organizācijas un putnkopji, par nepieciešamajiem biodrošības
pasākumiem, kas jāievēro visā Latvijas teritorijā, lai pasargātu mājputnus no
inficēšanās ar augsti patogēnās putnu gripas vīrusu. Pastiprināta riska periodā
mājputniem inficēties ar putnu gripu tika organizētas sanāksmes ar ornitologiem un
Pārtikas un veterināro dienestu, lai noskaidrotu iespējamos riskus putnu gripas
izplatībai Latvijas teritorijā. Pēc nepieciešamības gatavota informācija un atbildes uz
sabiedrības, veterināro speciālistu, dzīvnieku asociācijas pārstāvju un dzīvnieku
īpašnieku vai turētāju aktuālajiem jautājumiem - par Salmonella Enteritidis infekcijas
uzliesmojumiem, kas saistīti ar darbībām ar reptiļiem un čūskām un tiem izbarotajām
pelēm, kā arī par trakumsērgas vakcinācijas jautājumiem. Tika organizētas
sanāksmes, kuru laikā tika informētas nevalstiskās organizācijas un lauksaimniecības
dzīvnieku turētāji par Q drudža etioloģiju, patoģenēzi, kontroles pasākumiem un
profilaksi, lai šo slimību neizplatītu uzņēmīgo dzīvnieku ganāmpulkos. Zemkopības
ministrija sadarbībā ar zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvjiem informēja par
veiktajiem un plānotajiem pētījumiem par Q drudža izplatību kukaiņos Latvijas
teritorijā. Sniegta informācija un izdiskutēti jautājumi ar sociālajiem partneriem
klātienē par hroniskās novājēšanas slimību briežu dzimtas dzīvniekiem. 2017. gada
janvārī un jūlijā tika rīkota darba grupa, kurā sniedza jaunāko informāciju un
diskutēja par aktuāliem jautājumiem bišu veselības jomā.
Dzīvnieku tirdzniecība, labturība un barības jomā regulāri gatavota informācija un
sniegtas intervijas sabiedriskajiem mēdijiem par būtiskiem jautājumiem. Regulāri
sniegti skaidrojumi un informācija personām un sabiedriskajiem mēdijiem par
savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā, suņa bīstamības izvērtēšanu, suņu reģistrāciju,
lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasībām, kažokzvēru labturību, dzīvnieku
labturības pārkāpumiem, barības likumdošanu un barībā aizliegtajām vielām. ZM
reģionālās preses dienām gatavota informācija par suņu reģistrāciju valsts vienotajā
datubāzē. Ikgadējā barības ražotāju un tirgotāju sanāksmē sniegta informācija par
aktuāliem jautājumiem barības jomā. Dzīvnieku tirdzniecības jomā sagatavota un
sniegta informācija privātpersonām par prasībām un nepieciešamajiem dokumentiem
dzīvnieku ievešanai LV no trešajām valstīm un ES DV. Tā pat skaidrotas
likumdošanas prasības un to praktiskā piemērošana liellopu tirdzniecībā. Sagatavota
informācija par izaicinājumiem Latvijas uzņēmējiem, kuri vēlas ieiet Ķīnas tirgū.
Apkopota un sniegta informācija par prasībām dzīviem mājputniem, to inkubējamām
olām, gaļai un pārtikā lietojamām olām, kas tiek importētas Eiropas Savienībā no
trešajām valstīm. Gatavota informācija par SPS jautājumiem ZM pārstāvim LIAA
rīkotajā seminārā “Pārtikas uzņēmumu eksporta iespējas Kanādā un Ķīnā”.
4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pastāvīgās konsultatīvās institūcijas ministrijā, kas darbojās 2017.gadā ir šādas:




Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
Nacionālā augu šķirņu padome
Augu veselības starpinstitūciju darba grupa
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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 zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.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

Deviņas lielākās nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv Latvijas lauksaimnieku,
lauku iedzīvotāju un pārtikas ražotāju intereses ir iekļautas Lauksaimnieku
nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē:
 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 Zemnieku saeima
 Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija
 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
 Latvijas Jauno zemnieku klubs
 Latvijas Zemnieku federācija
 Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
 Lauksaimnieku apvienība
 Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
ZM arī aicina un iesaista NVO un sociālos partnerus nacionālo pozīciju veidošanas
par attiecīgo jautājumu procesā, lai ES tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī
Latvijas sabiedrības intereses lauksaimniecības jomā.
Vēl nozīmīgas darba grupas kontekstā ar ZM darbību un sabiedrības interešu paušanu
un aizstāvību ir šādas:
 Darba grupa antimikrobiālās rezistences ierobežošanai dzīvnieku
veselības jomā
 Dalība starpnozaru Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijā
 Dalība Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padomē
 Starpinstitūciju darba grupa Vispārējie pasākumi veterinārijā
 Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku veselība
 Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku labturība un aizsardzība: a)
Lauksaimniecības dzīvnieki; b) Mājas (istabas) dzīvnieki; c)
Izmēģinājumos un citos zinātniskajos nolūkos izmantojamie dzīvnieki)
 Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku barība
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Starpinstitūciju darba grupa Veterinārās zāles
Starpinstitūciju darba grupa Veterināro zāļu atliekvielas dzīvnieku
izcelsmes pārtikas produktos
Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku tirdzniecība
Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju aprite
Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecība
Starpinstitūciju darba grupa Pārtikas produktu higiēna
Starpinstitūciju darba grupa Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti
Starpinstitūciju darba grupa Pārtikas kodekss
Starpinstitūciju darba grupa Pārtikas marķēšana
Starpinstitūciju darba grupa Materiāli kontaktā ar pārtiku
Starpinstitūciju darba grupa Pārtikas piedevas, aromatizētāji un fermenti
Starpinstitūciju darba grupa ārtikas piesārņojums un pesticīdu atliekas
Starpinstitūciju darba grupa Diētiskā pārtika, pārtika zīdaiņiem un
maziem bērniem, bagātināta pārtika un uztura bagātinātāji
Starpinstitūciju darba grupa Vīns, spirts un citi alkoholiskie dzērieni
Starpinstitūciju darba grupa Minerālūdens
Starpinstitūciju darba grupa Dzeramais ūdens
Starpinstitūciju darba grupa Ģenētiski modificētie organismi, ģenētiski
modificētā pārtika un dzīvnieku barība
Starpinstitūciju darba grupa Jaunā pārtika
Starpinstitūciju darba grupa Kvalitātes politika starpinstitūciju darba
grupa Bioloģiskā lauksaimniecība

5. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2018. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
Svarīgākie plānotie pasākumi un iniciatīvas 2018.g. ir šādas:










Turpināt aizstāvēt Latvijas intereses, nodrošinot pēc iespējas labākas zvejas
iespējas 2018. gadam Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.
Turpināt darbu, nodrošinot kvalitatīvu un pilnvērtīgu Zivju resursu mākslīgās
atražošanas plāna 2017.- 2020. gadam realizāciju.
Aktīvi iesaistīsies diskusijās par KLP nākotni pēc 2020. gada, uzsverot Latvijas
galveno prioritāti – tiešo maksājumu saglabāšanu un finansējuma izlīdzināšanu
starp ES dalībvalstīm, un nepieciešamību turpināt darbu pie tiešo maksājumu
sistēmas pilnveidošanas un vienkāršošanas.
Lauksaimniekiem nodrošināt savlaicīgu tiešo maksājumu atbalsta izmaksas 255
miljonu eiro apmērā (par 11% vairāk nekā 2017. gadā).
Iesaiste OECD pētījuma izstrādē par Latvijas lauksaimniecības nozari un
inovācijām, produktivitāti un ilgtspējību (jautājumu koordinēšana, informācijas
sagatavošana un pētījuma kvalitatīvas izstrādes uzraudzība). To plānots publicēt
2018. gada beigās – 2019. gada sākumā.
Nostāju izstrāde un dalības ES organizētajās darba grupās par EK sagatavotajiem
tiesību aktu priekšlikumiem par pārtikas piegādes ķēdēm (tostarp negodīgas
tirdzniecības prakses).
Priekšlikumu izstrāde par nodarbinātības problēmu risinājumiem pārtikas
un lauksaimniecības nozarēs (sagatavot normatīvo aktu projektu).
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8. Veicināt paaugstinātas kvalitātes vietējo pārtikas produktu īpatsvaru zaļajos
publiskajos iepirkumos.
Izvērtēt samazinātās PVN likmes (5%) Latvijai raksturīgiem svaigiem augļu,
ogām un dārzeņiem ietekmi uz mazumtirdzniecības cenu.
Nodrošināt EK tirgus atbalsta pasākumu īstenošanu lauksaimniecības nozarēs.
Turpināt ES atbalsta programmas izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem
un pienu īstenošanu.
Turpināt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru interešu pārstāvēšanu ES
organizētajās darba grupās, kā arī ES īstenotajās ārējās tirdzniecības sarunās.
Pilnveidot meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti.
Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2015.-2020.gadam vidus termiņa
vērtējums.
LAP 2015.-2020.gadam ar meža nozari saistīto pasākumu sasniegto rādītāju
vērtējums.
Meža references līmeņa aprēķins klimata politikas ietvaros 2021.-2025. gadam.
Izstrādāt Meliorācijas jomas stratēģisko dokumentu.
Pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz meliorācijas sistēmām apdzīvotās
vietās (pilsētās un ciemos).
Nodrošināt atbalstu Lauku attīstības programmas un Eiropas reģionālā attīstības
fonda ietvaros investīcijām meliorācijas sistēmu un tostarp hidrotehnisko būvju,
atjaunošanā un pārbūvē, samazinot plūdu riskus lauku teritorijās.
Saglabāt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, lai augļkopības un
dārzkopības nozarē tiktu samazināts nelegālais nodarbinātības līmenis sezonas
laukstrādnieku vidū un darba devējiem (lauksaimniekiem) arī turpmāk tiktu
samazināts administratīvais slogs, kas saistīt ar lauksaimniecības nozarei
raksturīgo nevienmērīgo sezonas darbinieku plūsmu.
Ja EK, pamatojoties uz ZM iesniegto pieteikumu par finansiālas palīdzības
saņemšanu no ES Solidaritātes fonda plūdu seku novēršanai, ko izraisīja ilgstošās
spēcīgās lietavas 2017. gada vasaras otrajā pusē un rudenī, piešķirs finanšu
līdzekļus, tad 2018. gadā būs jāveic piešķirto finanšu līdzekļu apguve.
Ņemot vērā 2017. gada nelabvēlīgos klimatiskos apstākļus un to radītās sekas,
veicināt lauksaimnieku sapratni par kopfondu izveidi nelabvēlīgiem
klimatiskajiem apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, kaitēkļu invāzijām un
vides incidentiem.
Līdz 2018. gada 1. novembrim izstrādāt likumdošanas bāzi, kas uzlabos
dzīvnieku audzēšanas sistēmas, vienlaicīgi nodrošinot ES Dzīvnieku audzēšanas
regulas prasību ievērošanu.
Lai veicinātu vispārējo drošību valstī un iespēju novērst nelikumīgas darbības ar
sprādzienbīstamiem mēslošanas līdzekļiem, kuri uzskaitīti prekursoru regulā,
Mēslošanas līdzekļu aprites likumā tiks veikti grozījumi. Plānots noteikt, ka
tirgotājiem, pirms sprādzienbīstamu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības būs
jāsniedz informācija VAAD par tirdzniecības vietām un iepriekšējā gadā
iztirgotajiem sprādzienbīstamiem mēslošanas līdzekļiem.
Traktortehnikas vadītāju apliecību optimizācija (traktortehnikas vadītāju
kategoriju skaitu no šobrīd esošajām 8 samazināt uz 4, kā arī vienkāršot
traktortehnikas vadītāju apliecību iegūšanas kārtību; plāno ka iniciatīva stāsies
spēkā ar 2019. gada 1. janvāri).
Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana nacionālā meža monitoringa ietvaros.
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Lai organizētu fizisko personu datu aizsardzību Zemkopības ministrijā, tās
informācijas sistēmās, un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasību ieviešanu līdz 2018.gada
25.maijam , aktualizēt ministrijas fizisko personu datu apstrādes kārtību.
Pilnveidot ministrijas tehniskos un informācijas sistēmu resursus, lai nodrošinātu
to atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī iestrādāt
attiecīgās normas iepirkumu dokumentācijā.
Pārskatīt uz ministrijas nodarbinātajiem un apmeklētājiem attiecināmos drošības
un iekšējās kārtības noteikumus, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajām personas
datu aizsardzības prasībām.
Plānot un realizēt iepirkuma procedūras atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, lai sagatavotā nepieciešamā iepirkuma dokumentācija nebūtu pretrunā ar
veiktajām izmaiņām Publisko iepirkumu likumā un ar to saistītajiem
normatīvajiem aktiem. Piedalīties darba grupās un sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem grozījumiem iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos.
Realizēt projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” ietvaros plānotās aktivitātes,
veicot koplietošanas IT risinājumu pilnveidi, nodrošinot vienotu nozares IKT
arhitektūru, t.sk., ZM padotības iestādēs veicot IT risinājumu pilnveides un
integrācijas pasākumus ar centrālajiem nozares IKT risinājumiem.
Lai saglabātu augļu koku un ogulāju šķirņu ģenētisko daudzveidību Latvijā,
izstrādāt nosacījumus šo šķirņu pavairošanai un tirdzniecībai
Pilnveidot likumdošanu sēklu un šķirņu aprites jomā, atbilstoši OECD sēklu
shēmām un UNECE standartiem, kā arī pilnveidot šķirņu saimniecisko īpašību
novērtēšanas metodiku.
Īstenot Valsts uzraudzības programmas pārtikas nekaitīguma, kvalitātes,
dzīvnieku barības un veterinārmedicīnas jomās, lai nodrošinātu augstu dzīvnieku
veselības līmeni un patērētājus ar kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku.
Pilnveidot bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles sistēmu.
Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.
Pārskatīt un pilnveidot tiesisko regulējumu zinātniskiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzībā un sniegt Pārtikas un veterinārajam dienestam atbalstu
izmēģinājumu projektu izvērtēšanā.
Izstrādāt tiesību normas, kas nosaka administratīvo atbildību dzīvnieku
aizsardzības un labturības jomā un kompetenci sodu piemērošanā. Sagatavot
nepieciešamos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, paredzot augstākus
naudas sodus par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā,
tādejādi veicinās personu atbildību par dzīvnieku aizsardzības un labturības jomas
normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.
Pilnveidot tiesisko regulējumu mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā.
Nodrošināt sabiedrības līdzdalību, organizējot Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes sēdes.
Nodrošināt Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Komisijas darba grupās par
oficiālās kontroles regulas ieviešanu. Saskaņā ar oficiālās kontroles regulā
noteiktajiem 58 dažādiem pilnvarojumiem, Eiropas Komisijai jāizdod jauni
normatīvie akti līdz 2019.gada.
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Rosināt pārskatīt Eiropas Komisijas līmenī apstiprinātās laboratorijas metodes
paraugu ņemšanai, analizēšanai un nevēlamo vielu (t.sk. karbamīda) noteikšanai
oficiālās kontroles nodrošināšanai dzīvnieku barībā.
Nodrošināt valsts interešu pārstāvību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
priekšlikumu izskatīšanā par dzīvnieku ārstniecisko barību ES.
Pārskatīt iespējas nodrošināt efektīvāku Lauksaimniecības datu centra mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra izmantošanu pašvaldību vajadzībām - suņu turēšanas
nodevas administrēšanai.
Latvijas interešu pārstāvēšana ieviešanas aktu un deleģēto aktu projektu izstrādē,
lai nodrošinātu priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 prasību ieviešanu.
Nodrošināt Latvijas intereses īstenošanas aktu izstrādē par jaunās pārtikas laišanu
ES tirgū un atļauju izdošanu ĢMO izplatīšanai.
Nodrošināt atbalstu zinātniskajiem pētījumiem par:
- kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē
un izplatības riska dinamikā Latvijā;
- iespējamo E hepatīta izplatības risku Latvijā;
- Campylobacter mikroorganismu izplatības samazināšanai svaigā putnu gaļā;
- Āfrikas cūku mēra endēmijas attīstības risku mežacūku populācijā Latvijā.
Nodrošināt nepieciešamo atbalstu Eiropas Komisijas ekspertiem regulāro
vispārīgo un specifisko revīziju laikā Latvijas Republikas teritorijā ĀCM
uzraudzības un kontroles pasākumu izvērtēšanai.
Izstrādāt prasības par biodrošības pasākumu kopumu medījamo dzīvnieku
populācijā
Noteikt prasības rezistences pret transmisīvo sūkļveida encefalopātiju novietnes
statusa piešķiršanai un saglabāšanai, lai noteiktu novietnes, kurās tiek turēti
ģenētiski selekcionēti vaislai vai audzēšanai paredzēti aitu sugas dzīvnieki, kuriem
ir noteikta izturība (rezistence) pret transmisīvo sūkļveida encefalopātiju
ierosinātāju.
Novērtēt antimikrobiālo līdzekļu izplatību Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā,
balstoties uz datiem par antimikrobiālo līdzekļu atlieku klātbūtni un daudzumu, un
veikt izplatības datu salīdzinājumu ar datiem par antimikrobiālo rezistenci, kā arī
sniegt priekšlikumus attiecībā uz valsts uzraudzību veterināro zāļu atliekvielu
jomā.
Nodrošinot mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības
ierobežošanu, turpināt tādu pasākumu ieviešanu, kas paredzēti nacionālajā rīcības
plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu
atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā.
Nodrošināt valsts interešu pārstāvību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
priekšlikumu izskatīšanā par veterinārajām zālēm ES institūcijās.
Piedalīties jaunu Eiropas Savienību normatīvo aktu izstrādē saskaņā ar Eiropas
Savienības Dzīvnieku veselības likumprojekta pamatnostādnēm un mērķiem.
Izstrādāt nacionālo normatīvo aktu, kas noteiktu nenozīmīga skrepi riska vai
kontrolēta skrepi riska statusu un rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III
līmeņa statusu piešķiršanas un saglabāšanas kārtību, lai atvieglotu aitu un kazu
sugas dzīvnieku, to spermu, embriju un olšūnu tirdzniecību starp citām
dalībvalstīm vai trešajām valstīm.
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Organizēt diskusijas ar Pārtikas un veterināro dienestu un Lauksaimniecības datu
centru par dzīvnieku veselības datubāzes papildināšanu ar iespēju pievienot
apzīmējumu par nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu un
rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu.
Sniegt informāciju un izdiskutēt jautājumus ar sociālajiem partneriem klātienē no
biedrības „Latvijas Mednieku savienības” un “Latvijas Mednieku asociācijas” par
2018.-2020. gada hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības programmas
īstenošanas nosacījumus briežu dzimtas dzīvniekiem.
Uzsākt Eiropas Savienības līdzfinansētu daudzgadu hroniskās novājēšanas
slimības uzraudzības programmu, kuras īstenošanu plāno uzsākt 2018. gada
1. janvārī un turpināt līdz 2020. gada 31. decembrim.
Uzsākt nacionālos normatīvo aktu izstrādi, kas noteiktu liellopu, to spermas,
olšūnu, embriju, blakusproduktu, pienu un to produktu pārvietošanas
ierobežojumus, transportlīdzekļu tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas kārtību,
nodulārā dermatīta profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā.
Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 18.07.2017. noteikumos Nr. 416
“Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”, noteikumus
papildinot ar aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas
dzīvnieku urīnu no trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest minēto urīnu, kas
iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem. Tāpat noteikumus
nepieciešams papildināt ar aizliegumu ražot, laist tirgū un izmantot dzīvnieku
pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas iegūts no briežu
dzimtas dzīvniekiem, kuri dzimuši konkrētā (noteikumu pielikumā minētā)
Somijas un Zviedrijas teritorijā.
Piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajās dzīvnieku veselības darba grupās un sniegt
priekšlikums jauno Eiropas Savienību normatīvo aktu izstrādē uz Eiropas
Savienības Dzīvnieku veselības likumprojekta noteiktajām prasībām.
Turpināt sagatavot nosacījumus un prasības vienotas dzīvnieku veselības datu
bāzes pilnveidošanu, kas nodrošinātu novietņu statusa un dzīvnieku veselības
statusa reģistrēšanu, kā arī valsts uzraudzībā esošu infekcijas slimību reģistrēšanu
un ziņošanu Pārtikas un veterinārajam dienestam, pievienojot informāciju par
laboratorisko izmeklējumu rezultātiem no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūta „BIOR”, tādejādi veicinot dzīvnieku un sabiedrības
veselības aizsardzību.
2018.gadā pēc grozījumu stāšanās spēkā par deleģējumu Pārtikas aprites
uzraudzības likumā, tiks uzsākta MK noteikumu izstrāde, lai, izmantojot
paredzēto rīcības brīvību dalībvalstij, ieviestu papildu noteikumus attiecībā uz
atsevišķa tipa pudeļu un to aizvākojumu izmantošanu.
Lai samazināt administratīvo slogu kautuvēs, tiks izstrādāts normatīvais akts
attiecībā uz liemeņu klasifikāciju, nosakot ka klasifikācija nav obligāta kautuvēm,
kurās vidēji gadā nedēļas laikā nokauj mazāk nekā 400 cūkas (līdz šim 200), kā
arī nosakot iespēju, kuros gadījumos var neveikt dzīvnieku liemeņu marķēšanu.
Liellopu kautuvēm ir dota iespēja, tāpat kā līdz šim cūku kautuvēm, neklasificēt
liemeņus un informāciju LVAEI nesniegt, ja nenotiek tirdzniecības darījums par
dzīvnieka iegādi. Ir paredzēts, ka PVD varēs veikt riska novērtēšanu kautuvēs un,
pamatojoties uz rezultātiem, palielināt vai samazināt pārbaužu biežumu.
Turpināt darbu ES Pārtikas atkritumu platformas un pārtikas ziedošanas ietvaros.
Turpināt darbu pie noteikumu projekta par izmantošanai pārtikā aizliegto un
ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksta.
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5.2. Iestādes finanšu saistības 2018. gadā










Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”
Citi ES politiku instrumenti
iemaksas starptautiskajās organizācijās
citas ilgtermiņa saistības

277 011 732 EUR;
266 413 046 EUR;
28 074 238 EUR;
1 008 952 EUR;
6 571 515 EUR;
397 472 EUR;
1 637 290 EUR.

6. SAĪSINĀJUMI
AS LVM –
AAI –
AAL –
ALDG –
ALTUM BIOR -

akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
Augšņu agroķīmiskā izpēte
Augu aizsardzības līdzekļi
Augsta līmeņa darba grupa
akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija „ALTUM”
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR”
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
EUMOFA - Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas
centrs
EUROFISH - starptautiskās organizācijas zivsaimniecības attīstībai Austrumu un
Centrālajā Eiropā
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
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LPUF –
LVAEI –
LLKC –
LZIKIS –
LIBRA MK –
ML –
NPKS OECD PVD –
PVTM –
SUDAT –
VAAD –
VLT –
VPM –
ZM –
ZRP –
ZST–

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
valsts informācijas sistēma „Latvijas Zivsaimniecības integrētā
kontroles un informācijas sistēma”
Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030.gadam
Ministru kabinets
mēslošanas līdzekļi
Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
Pārtikas un veterinārais dienests
papildu valsts tiešie maksājumi
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts Lauku tīkls
vienotā platības maksājuma shēma
Zemkopības ministrija
Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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PIELIKUMS NR.1.
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojums
(eiro)
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

20.00.00.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
11 291 550
(kopā)
dotācijas
7 987 929

1.
1.1.

2016.gada izpilde

Apstiprināts likumā
2017.gadam

Izpilde
2017.gadā

12 165 996

11 994 627

8 817 256

8 617 289

3 295 477

3 340 595

3 369 194

8 144

8 145

8 144

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

11 502 375

12 315 996

11 924 194

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

10 866 202

11 469 003

11 077 256

2.1.1.

kārtējie izdevumi

9 997 812

10 573 756

10 182 009

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

868 390

895 247

895 247

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

636 173

846 993

846 938

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

10 423 160

10 807 749

10 636 380

dotācijas

7 119 539

7 459 009

7 259 042

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

3 295 477

3 340 595

3 369 194

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.
2.1.1.

8 144

8 145

8 144

10 633 985

10 957 749

10 565 947

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

9 997 812

10 573 756

10 182 009

kārtējie izdevumi

9 997 812

10 573 756

10 182 009
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2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

20.02.00.

Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

868 390

1 358 247

1 358 247

1.2.

dotācijas

868 390

1 358 247

1 358 247

1.3.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

868 390

1 358 247

1 358 247

868 390

895 247

895 247

868 390

895 247

895 247

463 000

463 000

636 173

383 993

383 938

2.1.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

25 461 483

26 203 236

26 195 686

1.1.

dotācijas

22 423 909

23 454 149

23 200 666

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

3 037 074

2 749 087

2 995 020

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

25 520 499

26 938 408

26 372 058

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

24 504 126

25 611 255

25 189 929

2.1.1.

kārtējie izdevumi

17 163 363

18 129 103

17 953 920

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.

500
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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

7 189 667

7 326 383

7 080 240

151 096

155 769

155 769

1 016 373

1 327 153

1 182 129

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

21.01.00.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

8 511 633

8 723 490

8 470 045

1.1.

dotācijas

8 511 633

8 723 490

8 470 045

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

8 511 633

8 723 490

8 470 045

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

8 348 323

8 621 580

8 368 135

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 203 413

1 340 784

1 333 482

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

7 144 910

7 280 796

7 034 653

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

163 310

101 910

101 910

21.02.00.

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

16 949 850

17 479 746

17 725 641

1.1.

dotācijas

13 912 276

14 730 659

14 730 621

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

3 037 074

2 749 087

2 995 020

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

17 008 328

18 214 918

17 902 013

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

16 155 265

16 989 675

16 821 794

2.1.1.

kārtējie izdevumi

15 959 950

16 788 319

16 620 438

2.1.2.

procentu izdevumi

500
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

44 219

45 587

45 587

uzturēšanas izdevumu
transferti

151 096

155 769

155 769

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

853 063

1 225 243

1 080 219

21.07.00.

Lauksaimniecības risku fonds

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

538

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

538

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.
2.1.5.

538

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

7 725 256

12 740 195

12 685 741

1.1.

dotācijas

7 725 256

12 740 195

12 685 741

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

7 725 256

12 740 195

12 685 741

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 725 256

11 494 500

11 486 183

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

22.01.00.

Profesionālā izglītība

1.

145 415

289 912

289 912

7 579 841

11 204 588

11 196 271

1 245 695

1 199 558

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

2 044 767

2 015 384

1.1.

dotācijas

2 044 767

2 015 384

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2 044 767

2 015 384

1 148 972

1 140 655

1 148 972

1 140 655

895 795

874 729

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

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

22.02.00.

Augstākā izglītība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

7 579 841

9 907 449

9 882 378

1.1.

dotācijas

7 579 841

9 907 449

9 882 378

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

7 579 841

9 907 449

9 882 378

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 579 841

9 557 549

9 557 549

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.
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2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.
22.05.00.

7 579 841

9 557549

9 557 549

izdevumi
349 900
324 829
kapitālieguldījumiem
Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

145 415

289 912

289 912

1.1.

dotācijas

145 415

289 912

289 912

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

145 415

289 912

289 912

145 415

289 912

289 912

2.1.1.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

145 415

289 912

289 912

2.1.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
22.06.00.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

498 067

498 067

1.1.

dotācijas

498 067

498 067

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

498 067

498 067

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

498 067

498 067

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24.00.00.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

498 067

498 067

12 622 712

16 114 863

16 086 201

12 462 046

15 895 651

15 894 909

160 666

219 212

191 292

Izdevumi (kopā)

12 604 760

16 114 863

16 086 337

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

11 848 246

14 933 762

14 905 237

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 354 963

14 421 957

14 394 174

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

220 023

226 331

225 589

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

273 260

285 474

285 474

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

756 514

1 181 101

1 181 100

24.01.00.

Meža resursu valsts uzraudzība

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

12 129 429

15 603 058

15 575 138

1.1.

dotācijas

11 968 763

15 383 846

15 383 846

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

160 666

219 212

191 292

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

12 111 477

15 603 058

15 575 274

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

11 354 963

14 421 957

14 394 174

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 354 963

14 421 957

14 394 174

2.1.2.

procentu izdevumi
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2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

756 514

1 181 101

1 181 100

24.02.00.

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

493 283

511 805

511 063

1.1.

dotācijas

493 283

511 805

511 063

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

493 283

511 805

511 063

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

493 283

511 805

511 063

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

220 023

226 331

225 589

273 260

285 474

285 474

1 700 093

1 766 912

1 756 044

1 700 093

1 766 912

1 756 044

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
25.00.00.
1.
1.1.

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

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 700 093

1 766 912

1 756 044

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 700 093

1 766 912

1 756 044

2.1.1.

kārtējie izdevumi

7 769

15 412

15 181

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

127 666

196 065

186 630

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
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2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte

1.

1 564 658

1 555 435

1 554 233

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1.1.

dotācijas

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 017 661

1 049 135

1 049 135

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 017 661

1 049 135

1 049 135

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

1 017 661

1 049 135

1 049 135

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

25.02.00.

Zivju fonds

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

682 432

717 777

706 909

1.1.

dotācijas

682 432

717 777

706 909

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

682 432

717 777

706 909

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

682 432

717 777

706 909

2.1.1.

kārtējie izdevumi

7 769

15 412

15 181

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

127 666

196 065

186 630

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

546 997

506 300

505 098
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2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

2 517 020

3 907 476

3 907 476

2 517 020

3 907 476

3 907 476

1.3.
1.4.

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

2.

Izdevumi (kopā)

2 517 020

3 907 476

3 907 476

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2 517 020

3 907 476

3 907 476

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 517 020

3 907 476

3 907 476

1.1.
1.2.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

26.02.00.

Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

2 517 020

3 155 216

3 155 216

1.1.

dotācijas

2 517 020

3 155 216

3 155 216

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 517 020

3 155 216

3 155 216

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2 517 020

3 155 216

3 155 216

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2 517 020

3 155 216

3 155 216

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
26.03.00.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu
kompensēšanu
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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.

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
Augu veselība un augu aprites uzraudzība

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

752 260

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

4 497 999

6 159 100

6 154 166

1.1.

dotācijas

2 498 973

2 532 780

2 532 780

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1 999 026

3 593 320

3 588 708

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

33 000

32 678

2.

Izdevumi (kopā)

4 327 177

6 712 455

5 755 507

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

3 693 934

6 089 638

5 132 712

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 693 934

5 043 553

4 086 627

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

97.00.00.

Nozaru vadība un politikas plānošana

1.

1 046 085

1 046 085

633 243

622 817

622 795

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

6 676 594

6 524 596

6 516 029

1.1.

dotācijas

6 676 594

6 524 596

6 516 029

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība
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1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

6 676 594

6 524 596

6 516 029

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 673 754

6 448 708

6 440 189

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 228 051

6 002 681

5 994 293

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

445 460

445 460

445 460

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

243

567

436

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2 840

75 888

75 840

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
124 994
(kopā)
dotācijas
124 994

19 169 117

19 162 239

19 169 117

19 162 239

124 994

19 169 117

19 162 239

99.00.00.
1.
1.1.
1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

67 168

19 030 680

19 023 803

2.1.1.

kārtējie izdevumi

22 625

141 412

141 399

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

44 543

18 884 540

18 877 676

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

4 728

4 728

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

138 437

138 436

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

306 000

296 924

1.1.

dotācijas

306 000

296 924

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

57 826
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2.

Izdevumi (kopā)

306 000

296 924

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

306 000

296 924

2.1.1.

kārtējie izdevumi

306 000

296 924

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

62.08.00.

Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai
(2014-2020)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

306 000

296 924

1.1.

dotācijas

306 000

296 924

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

306 000

296 924

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

306 000

296 924

2.1.1.

kārtējie izdevumi

306 000

296 924

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

1.1.

dotācijas

305 699 772

265 199 562

265 008 583

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

3 000 000
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1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

5832.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

2.1.1.

kārtējie izdevumi

8 864

630 000

667

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

301 992 013

266 842 589

264 471 650

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

3 698 895

726 973

536 266

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

64.08.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

1.1.

dotācijas

305 699 772

265 199 562

265 008 583

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

305 699 772

268 199 562

265 008 583

2.1.1.

kārtējie izdevumi

8 864

630 000

667

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

301 992 013

266 842 589

264 471 650

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

3 698 895

726 973

536 266

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

224 368 819

309 867 015

305 285 722

1.1.

dotācijas

224 368 819

309 867 015

305 285 722

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

3 000 000
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1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

224 368 819

309 867 015

305 285 722

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

221 492 238

287 212 016

282 883 713

2.1.1.

kārtējie izdevumi

7 208 139

7 021 603

6 946 961

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

202 911 447

249 984 957

249 983 859

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

11 372 652

30 205 456

25 952 893

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2 876 581

22 654 999

22 402 009

65.08.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

201 279 060

268 459 548

267 950 637

1.1.

dotācijas

201 279 060

268 459 548

267 950 637

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

201 279 060

268 459 548

267 950 637

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

199 446 060

249 140 600

248 716 930

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

199 294 037

245 939 069

245 938 971

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

152 023

3 201 531

2 777 959

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 833 000

19 318 948

19 233 707

65.09.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 486 740

1 484 390

1.1.

dotācijas

1 486 740

1 484 390

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi
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2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

65.20.00.
1.

1 486 740

1 484 390

1 486 740

1 484 390

Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai
(2014-2020)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
11 641 553
11 874 875
11 783 334
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

11 641 553

11 874 875

11 783 334

Izdevumi (kopā)

11 641 553

11 874 875

11 783 334

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

11 043 626

11 300 268

11 224 626

2.1.1.

kārtējie izdevumi

7 208 139

7 021 603

6 946 961

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

3 617 410

4 045 888

4 044 888

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

218 077

232 777

232 777

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

597 927

574 607

558 708

65.21.00.
1.
1.1.
1.2.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējumu (2014-2020)
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
11 448 206
28 045 852
24 067 361
(kopā)
dotācijas
11 448 206
28 045 852
24 067 361
maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
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1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

11 448 206

28 045 852

24 067 361

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

11 002 552

26 771 148

22 942 157

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

11 002 552

26 771 148

22 942 157

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

445 654

1 274 704

1 125 204

66.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

17 024 356

19 222 744

16 029 109

1.1.

dotācijas

17 024 356

19 222 744

16 029 109

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

17 024 356

19 222 744

16 029 109

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

16 002 010

17 780 590

14 847 178

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 187 881

1 153 821

1 100 029

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

12 578 484

9 524 856

7 991 198

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2 235 645

7 101 913

5 755 951

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 022 346

1 442 154

1 181 931

66.06.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

8 146 258

1.1.

dotācijas

8 146 258
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1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

8 146 258

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 509 648

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

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)

5 577 089

12 920 244

10 585 484

1.1.

dotācijas

5 577 089

12 920 244

10 585 484

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

5 577 089

12 920 244

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

5 479 706

12 229 419

9 938 059

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

4 566 655

8 934 962

7 401 304

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

913 051

3 294 457

2 536 755

7 509 648

636 610
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10 585 484

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)

200 153

354 884

349 448

1.1.

dotācijas

200 153

354 884

349 448

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

200 153

354 884

349 448

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 555

2 183

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 555

2 183

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

348 329

347 265

66.20.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 816 639

1 930 160

1 861 233

1.1.

dotācijas

1 816 639

1 930 160

1 861 233

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 816 639

1 930 160

1 861 233

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 773 762

1 827 160

1 777 740

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 187 881

1 147 266

1 097 846

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

502 181

589 894

589 894

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

97 383

200 153

88

690 825

647 425

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

83 700

90 000

90 000

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

42 877

103 000

83 493

66.21.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1 284 217

4 017 456

3 232 944

1.1.

dotācijas

1 284 217

4 017 456

3 232 944

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 284 217

4 017 456

3 232 944

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 238 894

3 717 456

3 129 196

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

1 238 894

3 717 456

3 129 196

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

45 323

300 000

103 748

69.00.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

288 438

971 975

922 270

1.1.

dotācijas

238 906

769 740

759 491

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

28 892

12 423

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

49 532

173 343

150 356

2.

Izdevumi (kopā)

288 438

971 975

922 270

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

288 438

971 975

922 270

2.1.1.

kārtējie izdevumi

8 320

61 624

51 375

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

49 532

173 343

150 356
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2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.02.00.

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

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

49 532

173 343

150 356

2.

49 532

202 235

162 779

49 532

202 235

162 779

2.1.1.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

49 532

173 343

150 356

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

28 892

12 423

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

69.06.00.

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

2.1.

1.
1.1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

230 586

737 008

49 532

720 539

202 235

28 892

162 779

12 423

238 906

769 740

759 491

238 906

769 740

759 491

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

238 906

769 740

759 491

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

238 906

769 740

759 491

2.1.1.

kārtējie izdevumi

8 320

61 624

51 375

2.1.2.

procentu izdevumi

90

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.
2.2.

uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

230 586

708 116

708 116

70.00.00.

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

7 123 231

6 553 832

5 577 124

1.1.

dotācijas

6 949 565

6 376 000

5 474 938

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

122 283

42 107

26 520

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

51 383

135 725

75 666

2.

7 203 061

6 592 940

5 616 231

7 182 223

6 555 196

5 615 693

2.1.1.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

5 586 741

4 730 358

3 790 855

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

1 580 428

1 824 838

1 824 838

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

20 838

37 744

538

70.02.00.

Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu finansējumu

2.1.

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

2.

2.1.1.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.

15 054
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8 426

8 426

8 426

8 426

8 426

8 426

8 426

8 426

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

7 071 848

6 409 681

5 493 032

1.1.

dotācijas

6 949 565

6 376 000

5 474 938

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

122 283

33 681

18 094

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

7 086 994

6 409 681

5 493 032

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

7 066 156

6 371 937

5 492 494

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5 470 674

4 555 525

3 676 082

2.1.2.

procentu izdevumi

1 580 428

1 816 412

1 816 412

20 838

37 744

538

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

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

8 426

8 426

15 054

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.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.
2.1.

51 383

135 725

75 666

51 383

135 725

75 666

Izdevumi (kopā)

116 067

174 833

114 773

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

116 067

174 833

114 773
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2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

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

116 067

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu,
projektu un pasākumu īstenošana
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
24 170
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

24 170

2.

24 170

2.1.1.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

2.1.

71.06.00.
1.
1.1.

24 170
24 170

Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto
programmu, projektu un pasākumu īstenošanai
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
24 170
(kopā)
dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

24 170

2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)

24 170

2.1.

174 833

24 170

93

114 773

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

24 170

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

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

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

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

37 800

40 025

1,0

0,15

Pārbaužu skaita pieaugums skaidrojams ar IT
potenciāla – aplikācijas mobiPVD izmantošanu
pārbaudēs, kas dod iespēju pārbaužu protokolus
aizpildīt elektroniskā formātā.
Atbilstošo
uzņēmumu
īpatsvara
pieaugums
skaidrojams ar uzņēmēju izmantotajām atbalsta
programmu sniegtajām iespējām, kā rezultātā
pieaugusi uzņēmumu konkurētspēja un atbilstība
normatīvo aktu prasībām. Pateicoties PVD
veiktajām aktivitātēm, uzņēmumi ir ieguldījuši
darbu un līdzekļus normatīvo aktu prasību
nodrošināšanai,
tāpat
uzņēmumi
iesaistās
produkcijas eksporta aktivitātēs, kas sekmē
atbilstošo uzņēmumu īpatsvara pieaugumu.

Darbības rezultāts „Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un
kontrole”
Veikto pārbaužu skaits valsts
veterinārās uzraudzības objektos

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

17 000

21 586

2

2,3

Pārbaužu skaita pieaugumu veido lauksaimniecības
dzīvnieku novietņu pārbaužu skaita palielināšanās
saistībā gan ar Āfrikas cūku mēra attīstību, gan ar
biodrošības pasākumu ieviešanas pārbaudēm.
Veiktās pārbaudes dzīvnieku novietnēs finansētas
gan no budžeta apakšprogrammas 20.01.00
“Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts
uzraudzība un kontrole”, gan no budžeta
apakšprogrammas 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošanai”.
Uzraudzības objektu īpatsvars, kuros ir konstatēti
būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību
un
labturību,
palielinājies
saistībā
ar
lauksaimniecības dzīvnieku novietņu pārbaudēs
konstatētajām neatbilstībām biodrošības prasību
ievērošanā.

Darbības rezultāts „Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas”
Kopējais pārbaudīto kravu skaits
65 000

82 862

Prasībām neatbilstošo kravu
īpatsvars %

1,50

2,10

Laboratoriski pārbaudīto kravu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
kravu skaita

0,50

0,43

95

Kopējais pārbaudīto kravu skaits palielinājies, jo
2017. gadā ievedamo kravu apjoma pieaugums
vērojams fitosanitārajā un pārtikas preču kontroles
jomā.
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars pieaudzis,
pieaugot kravu apjomam ar neatbilstoši apstrādātu
un marķētu koksnes iepakojamo materiālu, kurš tiek
izmatots kā kravu stiprinājums.
Laboratoriski
pārbaudīto
kravu
īpatsvars
samazinājies, jo nav veiktas atsevišķas izmeklējumu
pozīcijas, jo gada laikā nav ievesti izmeklējumu
veikšanai atbilstošie produkti, kā arī, izvērtējot
iespējamo risku, un parauga noņemšana 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
8 877
skaits
Darbības rezultāts „Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Laboratorisko izmeklējumu
9 000
9 472
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”
Rezultatīvā rādītāja izpilde mazāka par plānoto, jo
Laboratorisko izmeklējumu
netika veikti plānotie laboratoriskie izmeklējumi
skaits
Bišu veselības uzraudzības programmā, jo pašlaik
75 000
68 317
EK finansiālu apsvērumu dēļ ir pārtraukusi
daudzgadīgo
bišu
veselības
uzraudzības
programmas finansēšanu iepriekšējā apmērā.

Darbības rezultāts „Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkalpošanā”
Vakcīnas devu skaita samazināšanās skaidrojama ar
Vakcīnu devu skaits miljonos,
vakcinācijai pakļautās teritorijas samazināšanos, kā
lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
1,28
0,96
rezultātā iegādātās vakcīnas apjomi 2017. gadā
vakcinācijai pret trakumsērgu
samazinājās par 25,0%.
Vakcīnas devu skaits miljonos,
mājputnu profilaktiskai
6,03
5,99
vakcinācijai pret salmonelozi
Meža cūku vakcinācija pret klasisko cūku mēri
Vakcīnas devu skaits miljonos,
2017. gadā netika īstenota, jo, ņemot vērā
mežacūku vakcinācijai pret
iepriekšējos pārskata periodos kvalitatīvi veikto
klasisko cūku mēri
mežacūku vakcināciju pret klasisko cūku mēri, un
veicot uzraudzības pasākumus, jauni mežacūku
0,18
0,0
saslimšanas gadījumi ar klasisko cūku mēri nav
konstatēti, kā rezultātā pieņemts lēmums mežacūku
vakcināciju pārtraukt un uzsākt klasiskā cūku mēra
brīvas valsts statusa atjaunošanas pasākumus.

Darbības virziens „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
(subsīdijas)”
Darbības rezultāts „Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
Īstenoto atbalsta programmu
6
6
skaits
valsts atbalsta programmās samazinājās iesniegto
Apstiprināto pieteikumu skaits
22 000
19 755
pieteikumu skaits.

Budžeta apakšprogramma 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā”
Darbības rezultāts „Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
ES atbalsta pieteikumu un
225 000
221 262 Tā kā Latvijā samazinās lauku saimniecību skaits un
vienlaicīgi, palielinās to apstrādātās zemes platība,
iesniegumu skaits

Valsts atbalsta pieteikumu un
projektu iesniegumu skaits

23 000

23 654

tad likumsakarīgi samazinās arī atbalsta pieteikumu
skaits. Bez tam, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
ir samazinājies arī atbalsta veidu skaits
Rezultatīvais rādītājs pārsniegts, jo atbalsta
pretendenti aktīvi iesaistījās valsts atbalsta
programmās,
īpaši
„ Atbalsts
investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā” un “Alternatīvais
atbalsts lopkopības saimniecībām”.

Darbības rezultāts „Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars %, no
saimniecisko darbību veicējiem,
9
8,9
kuri saņēmuši ES vai valsts
atbalstu un pakļauti

96

iespējamajām kontrolēm
Kontroļu īpatsvars % kopējo
kontroļu skaitā, kurās nav
konstatētas neatbilstības
normatīvo aktu prasībām

50

94

Sakarā ar lietavu un plūdu izraisītajām sekām 2017.
gadā Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija, līdz
ar to tika piemērotas atkāpes, administrējot
tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas
pasākumus. Netika attiecināts termiņš zālāju
nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo stādījumu
rindstarpu izpļaušanai un papuves aparšanai.

Darbības rezultāts „Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Neizpilde izveidojās sakarā ar to, ka klienti mazāk
Traktortehnikas reģistrāciju
kā prognozēts ieguva/ mainīja
traktortehnikas
skaits
īpašuma tiesības. Iespējams tas saistīts ar to, ka
15 000
14 650
klienti neuzskata par nepieciešamību mainīt
Valsts tehniskās apskašu skaits
traktortehnikai
57 000

54 528

traktortehniku, bet izvēlas to lietot ilgāk, kā iepriekš
plānojuši.
Tehnisko apskašu skaita samazināšanās, saistīta ar
traktortehnikas slikto tehnisko stāvokli, kā arī dabas
stihijām 2017. gadā Latvijā, kad lauksaimnieki cieta
no dabas stihiju radītajiem postījumiem, kas
ietekmēja lauksaimnieku finansiālo stāvokli. Arī
prasību ievērošanai tiek pievērsts ar vien lielāka
nozīme, īpaši attiecībā uz bremžu sistēmu
pārbaudēm, attiecībām uz traktortehnikas piekabēm.

Darbības rezultāts „Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, muzeju
Muzeju apmeklētāju skaits
7 000

7 028

apmeklētāju skaits ir palielinājies, sakarā ar to, ka
tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes, par kurām
apmeklētāji izrāda lielāku interesi. Tiek rīkoti
dažādi bezmaksas pasākumi, kuros piedalās liels
apmeklētāju skaits.

Ekspozīciju skaits
40
40
Darbības rezultāts „Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma
samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtām Latvijā”
Izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu skaita
Traktortehnikas izplūdes gāzu
palielināšanās skaidrojama ar to, ka mērījumi tika
samazināšanas pasākumu
veikti pasākumā ”Traktordienas 2017 ”, kur katru
(motoru jaudas mērījumi,
gadu piedalās ievērojams skaits traktortehnikas.
160
194
dūmgāzu analīžu testi, degvielas
padeves sistēmas regulēšana)
skaits
Pārbaužu skaita palielinājums skaidrojams ar to, ka
Augu aizsardzības līdzekļu
lauksaimnieki ir ieinteresēti konstatēt iespējamos
lietošanas iekārtu pārbaužu
50
62
riskus augu aizsardzības līdzekļu lietošanā.
skaits
Darbības rezultāts „Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Ņemot vērā, ka ES un valsts budžeta atbalsta
Reģistrēto un apzīmēto
maksājumi lopkopībā ir saistīti ar dzīvnieku reģistra
dzīvnieku īpatsvars %, no LDC
noteikto prasību stingru ievērošanu, šobrīd
100
100
reģistrā reģistrējamo dzīvnieku
reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku skaits atbilst datu
kopskaita
bāzē reģistrētajam dzīvnieku kopskaitam.
Brīvprātīgi saistītais un valsts atbalsts lopkopībā
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
tiek maksāts par pārraudzībā esošiem dzīvniekiem,
īpatsvars % piena lopkopībā

Nodrošināt informāciju no piena
reģistra pārtikas apritē
iesaistītajiem uzņēmumiem un
ražotājiem, piena paraugu skaits
Veikto pārbaužu skaits BSA
saimniecībās, % no kopējā
dzīvnieku skaita
Uzraudzība un kontrole
ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no
kopējā dzīvnieku skaita

69

84

200 000

199 758

5

5

80

85

97

tāpēc dzīvnieku skaits pārraudzībā ar katru gadu
nedaudz pieaug.
Pārraudzības ganāmpulkos notiek strauja dzīvnieku
brāķēšana, ganāmpulkā tiek paturēti jauni dzīvnieki
ar lielu ražības potenciālu, vidējais dzīvnieku
vecums 3,2 laktācijas
Rezultatīvā rādītāja neizpilde ir 0,12%, tas
skaidrojams ar piena cenas izmaiņām, tās
samazinājums bija par pamatu govju skaita
samazinājumam, līdz ar to arī piena ražošanas
apjoma samazinājumam salīdzinot ar iepriekšējo
periodu.
Visas LAD iesniegtās saimniecības BSA kontrolei,
tika apsekotas un izvērtētas 100% .
Katru gadu virspārraudzības kontrolei tiek atlasītas
saimniecības datu analīzei datu bāzes līmenī un 85%
tika izanalizētas datu bāzes līmenī, kā arī 2%

saimniecību tika fiziskajā kontrolē saimniecībā uz
vietas izkontrolētas.

ciltsdarbā

Darbības rezultāts „Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits par
kuriem tiek apkopota un
1 090
1 090
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”
Rezultatīvo rādītāju pārpildi veidoja viens no trim
Sertificēto objektu skaits
330
492
atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem – tipa
sertifikātu atzīšana. 2017. gadā beidzās noteiktais
pārejas periods, kurā bija nepieciešams izsniegt
atzinumus tai tehnikai, kura bija sertificēta pēc
direktīvas 2003/37/EK prasībām un atļauts laist
tirgū līdz pārejas perioda beigām.

Darbības virziens „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde
Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
Budžeta apakšprogramma 22.01.00 Profesionālā izglītība
Darbības rezultāts „ Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo ar
Ar vidējo profesionālo izglītību
vidējo profesionālo izglītību plānotais absolventu
sagatavoto speciālistu
skaits netika sasniegts, jo 11 audzēkņi (1.5 gadīgās
(absolventu) skaits
apmācību grupās) pārtraukuši mācības; 1
audzēknis paņēmis akadēmisko atvaļinājumu. Tika
100
78
plānots audzēkņus uzņemt 1 gadīgajā programmā
2017. gada janvārī, Ziemas uzņemšanā ar
noslēgumu 2017. gada novembrī. Diemžēl
pieteicās tikai 2 interesenti, grupa netika atvērta.
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo ar
vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu
skaits, kuri finansēti no dotācijas, nav sasniegts, jo
7 audzēkņi pārtraukuši mācības, bet 1 audzēknis
paņēmis akadēmisko atvaļinājumu.

Ar vidējo profesionālo izglītību
sagatavoto speciālistu
40
32
(absolventu) skaits, kuri
finansēti no dotācijas
Darbības rezultāts „Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo
Kopējais izglītojamo skaits
331

272

kopējais izglītojamo skaita plāns netika sasniegts,
jo netika uzņemti audzēkņi 1 gadīgajā programmā
2017. gada janvārī, Ziemas uzņemšanā, kā arī
netika uzņemts plānotais skaits audzēkņu 4
gadīgajās programmās uz 2017. gada septembri.

Budžeta apakšprogramma 22.02.00 „Augstākā izglītība””
Darbības rezultāts „Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo ar
Ar augstāko izglītību
augstāko izglītību plānotais absolventu skaits
sagatavoto speciālistu
netika sasniegts, jo daudzi topošie absolventi
900
789
(absolventu) skaits
neizstrādā līdz galam studiju noslēguma darbus,
Ar augstāko izglītību
sagatavoto speciālistu
(absolvents) skaits, kuri
finansēti no dotācijas

606

539

pārtrauc studijas vai arī pēdējā semestra sākumā
paņem akadēmisko pārtraukumu.
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo ar
augstāko izglītību sagatavoto speciālistu skaits,
kuri finansēti no dotācijas, nav sasniegts, jo
salīdzinājumā ar plānoto studijas absolvēja mazāks
skaits studējošo. Iemesls – pēdējā semestrī
studējošie paņem akadēmisko atvaļinājumu vai
laicīgi neizstrādā studiju noslēguma darbu.

Darbības rezultāts „ Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde izveidojās, jo
Kopējais studentu skaits

4 300

4 176

98

kopējais studējošo skaits samazinās ar katru
studiju gadu. Tas ir skaidrojams ar demogrāfisko
un ekonomisko situāciju valstī. Taču 2017. gadā
neizpildīto 2.9% iemesls ir studējošo finansiālās
iespējas. Izrotējot no valsts finansētās vietas,
studējošais
izvēlas
pārtraukt
studijas,
neuzņemoties studiju kredīta saistības.

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
14
14
skaits
Veikto kultūraugu ražu
prognozēšanas apsekojuma
606
606
skaits
Darbības rezultāts „Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
Apsekoto lauku saimniecību
skaits
Lauku saimniecību skaits par
kurām sagatavota informācija
Saimniecību uzskaites datu
tīklam

4 600

4 600

1 000

1 000

Budžeta apakšprogramma
22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana
Darbības rezultāts „Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde 16,9%, sakarā ar
Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)
3 367

2 798,74

nelabvēlīgajiem laika apstākļiem darbi uz fasādes
virsmām tika apturēti 20.10.2017. un tiks atsākti,
pie noteiktajām gaisa temperatūrām. Fasādes
atjaunošanas darbi aizkavējās arī dēļ logu piegādes
kavējumiem.

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”
Meža ugunsgrēku platības samazināšanās un
1. Nodzēsto meža ugunsgrēku
nodzēsto, uzraudzīto mežu ugunsgrēku platība
platība, ha gada laikā
valstī 2017. gadā lielā mērā saistīta ar
582
172,9
klimatiskajiem apstākļiem, kā arī veiktajiem
2. Nodzēsto ugunsgrēku skaits,
gab. gada laikā
706

423

profilaktiskajiem pasākumiem meža ugunsgrēku
dzēšanā.
Meža ugunsgrēku skaita samazināšanās un
nodzēsto, uzraudzīto mežu ugunsgrēku platība
valstī 2017. gadā lielā mērā saistīts ar
klimatiskajiem apstākļiem, kā arī veiktajiem
profilaktiskajiem pasākumiem meža ugunsgrēku
dzēšanā.

Darbības rezultāts „Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība”
Veicot meža inventarizācijas datu reģistrēšanu un
Inventarizētā un Valsts meža
kontrolējot meža platību, palielinājums ir uz
dienesta ģeogrāfiskās
aizaugušo lauksaimniecības zemju rēķina.
informācijas sistēmā
3 380,0
3 469,0
(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”
Iesniegto projektu saturs un raksturs, efektīvs
Medību saimniecības attīstības
MSAF Konsultatīvās padomes darbs un racionāla
fonda finansēto projektu skaits
12
14
līdzekļu sadale deva iespēju atbalstīt lielāku skaitu
projektu.

Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā medību
saimniecības attīstības fonda

9/3

11/3
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finansēto projektu skaita
Darbības rezultāts „Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
7
7
projektu skaits
Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā meža
5/2
5/2
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, kuros veikti koksnes
72,3
72,3
resursus raksturojošie mērījumi
Budžeta apakšprogramma 25.01.00 „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts „Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
Rezultatīvā rādītāja pārpilde, sakarā ar zivju
No valsts dotācijas finansēto
mazuļu augstiem izdzīvošanas rādītājiem un
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
labiem nēģu kāpuru izšķilšanās no ikriem, 2017.
6,03
7,58
kāpuru skaits miljonos
gadā tika izaudzēti un virs plāna izlaisti vairāk
lašu, taimiņu, zandartu, ceļotājsīgu mazuļi un nēģu
kāpuri.

Darbības rezultāts „Novērtēti zivju krājumi”
Publisko ūdenstilpju skaits,
kurās zvejas tiesības pieder
valstij, veiktā zivju krājumu
10/4
10/4
izpēte un zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu
izstrāde
Darbības rezultāts „Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
Iekšējo un piekrastes ūdeņu
zivju resursu novērtēšanas
rezultātā sagatavoto zinātnisko
53
53
atzinumu skaits zvejas un
makšķerēšanas regulēšanas
nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 „Zivju fonds”
Darbības rezultāts „. Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai”
Rezultatīvā rādītāja pārpilde 42,3%. Valsts
Ar ZF atbalstu īstenoto projektu
budžeta dotācija apakšprogrammai 25.02.00 Zivju
skaits zivju resursu
fonds 2017. gadā (717 777 EUR) bija lielāka nekā
papildināšanai, pētījumiem un
2016. gadā (696 244 EUR). Līdz ar to 2017. gadā
aizsardzībai
bija iespēja no Zivju fonda līdzekļiem atbalstīt
97

138

vairāk projektu. Tā kā projektu iesniegšanas
pirmajā kārtā atsevišķos Zivju fonda pasākumos
projektu īstenošanai netika piešķirts viss plānotais
finansējums, lai panāktu efektīvu finansējuma
izlietojumu, zivju resursu aizsardzības pasākumam
2017. gadā tika izsludinātas vēl 3 papildus
projektu iesniegšanas kārtas, kuru rezultātā tika
atbalstīti papildus projekti.

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
105
109,3
aizsargdambju garums, km
Darbības rezultāts „Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
Sakārtota informācija par
2,19/100
2,19/100
meliorētām zemju platībām
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milj.ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
Valsts nozīmes ūdensnoteku
izpilddokumentācijas piesaiste
ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret
visu nepieciešamo
Hidrometrisko posteņu skaits

6,0/44

38

6,0/44

32

Vidzemes un Latgales reģionos vasaras/rudens
periodā intensīvo nokrišņu rezultātā ūdensnotekās
paaugstinājās ūdens līmenis, un būtiski palielinājās
ūdens straumes ātrums, kas neļāva veikt 6
hidrometrisko posteņu atjaunošanu/ modernizāciju.
Projekti ir izstrādāti, atjaunošanas/modernizācijas
darbi tiks veikti 2018. gadā.

Darbības rezultāts „Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums
1,26
1,34
tūkst. km
Budžeta apakšprogramma 26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes
resursiem nodarīto kaitējumu
Darbības rezultāts „Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbinātas polderu sūkņu
8
8
stacijas (skaits)
Uzturēto polderu
8,4
8,4
aizsargdambju garums, km
10,8
10,8
Dziļās drenāžas garums, km
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 „Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts „Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
Papildus pārbaudes veiktas vietās, kur 2017. gadā
Veikto pārbaužu skaits
tika ievests koksnes iepakojamais materiāls no
fitosanitārijas jomā

Pārbaužu rezultātā pieņemto
lēmumu par fitosanitāro
pasākumu piemērošanu
īpatsvars % no pārbaužu skaita

11 850

12 084

0,4

0,37

Austrumāzijas valstīm, kur sastopams Āzijas un
Citrusa ūsainis, un ES prasībām neatbilstošs
koksnes iepakojamais no trešajām valstīm.
Pārskata periodā tika veiktas papildu pārbaudes
bakteriālās iedegas atklāšanas gadījumos, lai
noteiktu tās izplatību.
Pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu
piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita
nepārsniedz plānoto, neskatoties uz to, ka
2017.gadā kartupeļu audzēšanas saimniecībās tika
atklāta kartupeļu stublāju nematode un kartupeļu
gaišā gredzenpuve.

Darbības rezultāts „Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Kopumā rezultatīvais rādītājs, kurš sastāv no
Veikto novērtējumu, analīžu,
dažādiem novērtējumiem, pārbaudēm, analīzēm
pārbaužu, izmēģinājumu un
augu aizsardzības, mēslošanas, augšņu izpētes un
izvērtējumu skaits augu
sēklu aprites jomā pārsniegts par 16,5%, salīdzinot
aizsardzības, mēslošanas,
ar plānoto. Apjomu pieaugums visos ar sēklas
sertifikācijas procesu saistītos rādītājos ir saistīts ar
augšņu izpētes un sēklu aprites
sēklaudzēšanas sējumu platību un līdz ar to arī
jomā

22 964

26 745
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saražotā sēklas materiāla apjomu palielināšanos,
ko izraisīja 2016. gadā ieviestie ES tiešmaksājumu
veidi - Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu
labības sēklu, Brīvprātīgs saistītais atbalsts par
sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām
un Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas
sēklas kartupeļiem.
Reģistrēto, ar atļaujām un atzīto mēslošanas
līdzekļu (ML) un substrātu (SB) gada plāna izpilde
ir pārsniegta, jo Eiropas Kopienā šobrīd nav
vienotu normatīvo aktu attiecībā uz organiskajiem
ML, substrātiem un augu augšanas veicinātājiem,
tāpēc, ja šie ML un SB tiek piedāvāti tirdzniecībai
Latvijā, tie ir jāreģistrē.
Plānotais paraugu skaits augšņu agroķīmiskai
izpētei netika izpildīts, jo 2017. gadā izpētei tika
pieteiktas platības ar salīdzinoši viendabīgu augsni
un vienu augsnes paraugu varēja paņemt vidēji no
4,3 ha nevis no 3 ha kā bija plānots. Toties klientu

noņemto un analizēto paraugu skaits palielinājies
sakarā ar to, ka integrētās audzēšanas prasības tiek
ieviestas visā Latvijas teritorijā un lauksaimnieki ir
tiesīgi paši ņemt augsnes paraugus un iesniegt
analīzēm, kā arī ar to, ka laboratorijas
pakalpojumus izmanto zinātniskās iestādes dažādu
pētījumu projektu ietvaros

Novērtējumu, analīžu,
pārbaužu, izmēģinājumu,
izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas un
97,0
97,0
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”
Rezultatīvā rādītāja neizpilde 23,5% apmērā
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu
izveidojās sakarā ar to, ka izsniegto fitosanitāro
skaits augu un augu produktu
sertifikātu skaits atkarīgs no eksportētāju
eksportam un reeksportam
pieprasījuma augu un augu produktu kravām, kā

Saņemtās notifikācijas par augu
valsts izcelsmes produkcijas,
kas tiek eksportēta no Latvijas,
neatbilstību fitosanitārajām
normām, %, no izsniegto
fitosanitāro sertifikātu skaita

33 300

25 462

1,0

0,74

arī no fitosanitāro pārbaužu rezultātiem.
Samazinājies eksportējamo kravu un produkcijas
daudzums graudiem, zāģmateriāliem, zāģbaļķiem.
Vienlaicīgi tādās preču grupās kā kokmateriāli,
graudi, kūdra palielinājies produkcijas daudzums,
kam izsniedz vienu fitosanitāro sertifikātu
(eksporta produkcija tiek pārvadāta ar lielāka
apjoma kravām, piemēram, kuģi ar lielāku
ietilpību, vagoni u.c.), līdz ar to samazinājies
izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits.
Rezultatīvais rādītājs atbilst plānotajam,
neskatoties, uz to, ka tika saņemtas notifikācijas no
Krievijas Federācijas par griezto ziedu un podaugu
neatbilstību Krievijas Federācijas fitosanitārām
prasībām. Lai samazinātu saņemto notifikāciju
skaitu, tika pastiprinātas (palielinātas) kontroles un
uzlabota kontroļu kvalitāte pirms fitosanitāro
sertifikātu izsniegšanas.

Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Darbības rezultāts „Resoru kompetences politikas izstrāde”
Rezultatīvā rādītāja samazinājums saistīts ar to
Izstrādātie nacionālie tiesību
izpildes pārcelšanu uz nākamiem periodiem,
akti, kas regulē nozari (skaits)
daudzi akti kļuva komplicētāki (daudzpusīgāki) un
400
271
tas ļāva vairākus aktus apvienot, līdz ar to
samazināt kopējo skaitu pret iepriekš plānoto.

Sanāksmju skaits, kur
pārstāvētas Latvijas intereses
600
606
starptautiskajās un ES
organizācijās un institūcijās
Darbības rezultāts „Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu”
Ir novirze no mērķa, jo uz 2017. gada sākumu
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi
izveidojās neplānota vakance un jauns auditors ir
uz vienu auditoru slodzi (skaits)

Ieviesto ieteikumi īpatsvars %
pret kopējo ieteikumu skaitu
Tiesu procesu skaits
Pozitīvs tiesu procesu skaits
ZM valdījumā un padotībā
esošo iestāžu lietošanā nodotā

3

2,4

80

88

6

5

4

1

1

1
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uzsācis darba gaitas tikai 2017. gada maijā,
savukārt 27% audita resursu veltīti prioritārajam
auditam vien un ļoti liela pārbaužu apjoma dēļ, ko
nosaka FM, beigās ievērojami pārsniedz plānoto
darba apjomu, kā rezultātā audits tiks pabeigts
2018.g.sākumā.

2017.g. 5 tiesu procesi, no kuriem 2 ir beigušies, t.
sk. 1 ar pozitīvu rezultātu.

valsts nekustamā īpašuma
uzskaites pilnīgums,
neatbilstību skaits, uzskaites
sistēmā nav lielāks par 1%
Darbības rezultāts „Personāla attīstība”
Kvalifikācijas celšanas stundas
uz 1 strādājošo (skaits)

8

7
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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 :

2017.g. pabeigtie
pētījumi

Kopējā situācija ar pētījumiem (Tab.1.)
Pētījumi, kuri 2017.g. ir
Turpmākajos gados plānotie
īstenošanas procesā
pētījumi

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

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un
politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam

Lauksaimniecības sektora siltumnīcas efekta gāzu
un amonjaka emisiju aprēķina metodiku
aktualizācija samazinošo pasākumu kvantitatīvas
novērtēšanai

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem

Aramzemes
un
ilggadīgo
zālāju
apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un
atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz
augsnes
auglības
saglabāšanu,
kaitīgo
organismu attīstību un izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas sējumos

Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu
emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu
(MACC) sasaiste ar oglekļa piesaisti un tā
uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un
mitrājos
Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un
ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas
ražošanai.

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

Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un
pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai
integrētajā augļkopībā

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

Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku
pārstrādes
produktu
izmantošana
dārzeņu
komercražošanā,
nodrošinot
bioloģisko
daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu.

Meliorācijas ietekmes novērtēšana
pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā

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

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

klimata

Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu
lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un
ierobežošanas iespējas
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko
nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas
apstākļos
Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis,
Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās
postīguma ierobežošanai
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla
izvērtēšana

Graudaugu un rapšu šķirņu izturības
izvērtējums
pret
slimībām
Latvijas
agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu
saimnieciskās īpašības
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu
ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu
pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas
tehnoloģiju izstrāde
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu
pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to
audzēšanas
tehnoloģiju
izstrāde
un
pilnveidošana
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Ganību
airenes
izvērtēšana.

pirmsselekcijas

materiāla

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

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu
piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas
ieguvei
„Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un
daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais
pamatojums”
Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana
kultūraugiem.
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču monitoringa programmas ietvaros.
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un
lauksaimniecības
zemēs
lauksaimniecības
noteču monitoringa programmas ietvaros.
Amonjaka
emisiju
ierobežošanas
un
samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums
lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums.
Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA)
Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās
bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai
bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)
Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu
audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu
izmantošanu un aizsardzību ar sedzējaugu
izmantošanu
(AGRO-ECOLOGICAL
SERVICE CROPS (ASC))

Nanomateriālu satura un iespējamo risku
novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un
pārtikas iepakojumā
Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un
dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē un izplatības
riska dinamikā Latvijā.
Iespējamie E hepatīta izplatības riski Latvijā.
Āfrikas cūku mēra endēmijas attīstības risks meža
cūku populācijā Latvijā.

Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā
materiāla
iespējamo
risku
zinātniskā
novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības
rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem

Pārtikas produktu nekaitīguma rādītāju izpēte to
derīguma termiņa “Ieteicams līdz” laikā un pēc šī
derīguma termiņa beigām

Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens
riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu
vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa
izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības
organizācijas vadlīnijām.

Zinātniski pamatoti labas ražošanas prakses
ieteikumi
Campylobacter
spp.
izplatības
samazināšanai svaigā putnu gaļā

Lauksaimniecības
resursi
ilgtspējīgai
kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai
Latvijā (AgroBioRes)
“Mikroorganismu rezistences un citu bioloģisko
un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un
pielietošana pārtikas ķēdē (RISKI)

Uzturvērtības noteikšana pārtikas produktos

Pētījums par antibakteriālo līdzekļu atlieku
izplatību Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā
Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas
un
veselīgas
pārtikas
ražošanai
Latvijā
(AgroBioRes)
“Mikroorganismu rezistences un citu bioloģisko un
ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un
pielietošana pārtikas ķēdē (RISKI) Noslēgums.

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

Pētījuma mērķi un rezultāti

Finansējuma
avots, summa

Pētījuma
veicēji

Kukaiņu mainīgās faunas
lomu zoonožu un
dzīvnieku eksotisko
slimību pārnesē un
izplatības riska dinamikā
Latvijā.Iegūt informāciju
par vietējo un invazīvo
svešzemju kukaiņu sugu
(vektori) klātbūtni
Latvijas iespējamās riska
vietās un cilvēku un

1. Veikt iespējamo zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību vektoru – kukaiņu
monitoringu, īpaši invazīvo svešzemju kukaiņu sugu novērojumus.
2. Izpētīt cilvēku un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni monitoringā
ietvertajās kukaiņu sugās.
3. Izveidot monitoringa datu apkopojumu par vietējo un invazīvo svešzemju
kukaiņu sugu izplatību, to populāciju lielumu (vai relatīvā lieluma) un dzīvnieku
veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni tajos.
4. Sagatavot ieteikumus turpmākai invazīvo svešzemju kukaiņu sugu
uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai.
Izpildes termiņš (gadi): 3 (2018.g.-2020.g.)

Izpildes termiņš
(gadi): 3 (2018.g.2020.g.)
ZM, 2018. g. 20
000 euro

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

dzīvnieku veselībai
bīstamo patogēnu
klātbūtni tajos.
Iespējamie E hepatīta
izplatības riski Latvijā.

Āfrikas cūku mēra
endēmijas attīstības risks
meža cūku populācijā
Latvijā.
Pētījums par
antibakteriālo līdzekļu
atlieku izplatību Latvijas
izcelsmes dzīvnieku gaļā
Lauksaimniecības resursi
ilgtspējīgai kvalitatīvas
un veselīgas pārtikas
ražošanai Latvijā
(AgroBioRes)
“Mikroorganismu
rezistences un citu
bioloģisko un ķīmisko
risku izpētes procedūru
izstrāde un pielietošana
pārtikas ķēdē (RISKI)
Zinātniski pamatoti labas
ražošanas prakses
ieteikumi Campylobacter
izplatības samazināšanai
svaigā putnu gaļā
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

Veikt E hepatīta monitoringu mājas un meža cūkām un to gaļas produktiem.
1.Veikt E hepatīta izplatības monitoringu mājas un meža cūku populācijā.
2.Izpētīt sastopamos E hepatīta ierosinātāja genotipus cūku populācijā.
3.Sagatavot monitoringa datu apkopojumu par E hepatīta izplatību.
4.Sagatavot ieteikumus turpmākai E hepatīta uzraudzībai, kontrolei un
apkarošanai cūkkopības un cūkgaļas produktu nozares uzņēmumos.

Izpildes termiņš
(gadi): 2 (2018.g.2019.g.)

Noskaidrot ĀCM vīrusa iespējamo cirkulācijas dinamiku Latvijā un tās ietekmi
uz meža cūku populāciju kopš epizootijas sākuma

2018.-2019.
15 000 EUR

VPD, BIOR

Novērtēt antimikrobiālo līdzekļu izplatību Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā,
balstoties uz datiem par antimikrobiālo līdzekļu atlieku klātbūtni un daudzumu,
un veikt izplatības datu salīdzinājumu ar datiem par antimikrobiālo rezistenci, kā
arī sniegt priekšlikumus attiecībā uz valsts uzraudzību veterināro zāļu atliekvielu
jomā.

ZM
2018 – 38 000
EUR

BIOR

1. Noskaidrot rezistento mikroorganismu izplatību lauksaimniecības dzīvniekos
un pārtikas ķēdē un radīt jaunas zināšanas par AMR attīstības mehānismiem.
Noteikt AMR korelāciju ar medikamentu pielietošanu dzīvnieku barībā un
ārstniecībā un informēt nozares speciālistus un sabiedrību par rezistences
ierobežošanas veidiem un iespējām.
2. Izstrādāt un ieviest mūsdienu diagnostikas un analīžu metodes, kas nodrošinās
pārtikas izejvielu un produktu un apkārtējās vides objektu izpēti, iegūstot
zināšanas par šo paraugu riskiem cilvēku organismam

IZM
2014 -2018
160 000 EUR

BIOR, LLU

1. Apzināt aktuālo situāciju par Campylobacter spp. mikroorganismu izplatību
svaigā putnu gaļā Latvijā.
2. Novērtēt Campylobacter spp. izplatību ietekmējošos faktorus pārtikas ķēdē
no primārās ražošanas līdz mazumtirdzniecībai.
3. Izstrādāt labas ražošanas prakses ieteikumus Campylobacter spp.
mikroorganismu izplatības samazināšanai svaigā broileru gaļā Latvijā.

2018.gads
26 660 EUR

1. Turpināt pētīt nezāļu dinamiku bioloģiskās saimniekošanas sistēmas
stacionāros, eksperimentālos un ražojošos laukos un apkopot projekta periodā
iegūtos rezultātus, kas būs pamats ieteikumu (par nezāļu ierobežošanas
efektīvākajām agrotehniskajām metodēm) izstrādei praktiķiem.
2. Turpināt lauka izmēģinājumus, lai izvērtētu, kāda ir miežu un auzu šķirņu
konkurētspēja ar nezālēm, audzējot attiecīgās miežu un auzu šķirnes tīrsējā un
šķirņu maisījumos. Apkopot triju gadu periodā veikto izmēģinājumu datus,
izveidot datubāzi rekomendāciju izstrādei praktiķiem, kuri strādā pēc
bioloģiskās saimniekošanas principiem.
3. Veikt visu izmēģinājumos iekļauto šķirņu izvērstu salīdzināšanu, lai kopā ar
sadarbības partneriem izveidotu kopēju katalogu ar vasarāju labību šķirnēm, kas
sekmīgi konkurē ar nezālēm.
4. Ierīkot un kopt izmēģinājumu lauku ar pasēju vasarājos, lai noteiktu dažādu
pasējas augu sugu efektivitāti nezāļu ierobežošanā

Valsts atbalsts
EUR 16 000

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

1. Komunicēt ar SOILVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt projekta
sanāksmes, lai varētu sekmīgi ieviest projektu. Organizēt projekta sanāksmi, kas
plānota Latvijā 2017. gada jūnijā.
2. Veidot literatūras apkopojumu par sedzējaugu ietekmi uz augsni, biotisko un
abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem, SEG emisijas samazināšanu un
ilgtspējīgu lauksaimniecību.
3. Veikt izmēģinājuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši projekta metodikai, kas
izstrādāta sadarbībā ar ārzemju partneriem:
1) audzēt dārzeņu stādus (galviņkāpostus, lauka tomātus) siltumnīcās 2017. gada
pavasarī;
2) ierīkot dārzeņu stādījumus (galviņkāposti, sīpoli un lauka tomāti) 2017. gada
pavasarī platībās, kas jau iepriekš sagatavotas 2016. gada rudenī ar ziemāju
variantiem (zaļmēslojums un ASC) un kontroles variantiem (ar 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. Veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus
konferencē.
5. Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, sagatavot informāciju
lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisko piemērošanu
1. Turpināt lauka apstākļos pārbaudīt un salīdzināt dažas
potenciālās FAD paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas metodes.
2. Iesaistīt ābeļu audzētājus FAD paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas
metožu praktiskā salīdzināšanā lauka apstākļos un analizēt augļkopju iegūtos
rezultātus.
3. Piedalīties Eiropas informācijas tīkla izveidē par funkcionālās bioloģiskās
daudzveidības pārvaldīšanu bioloģiskajos augļu dārzos, sniedzot nepieciešamo
informāciju.
4. Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, sagatavot informāciju
lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisku piemērošanu

Valsts atbalsts
EUR 17 000

Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku
novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde.
1. Projekta priekšizpētes gaitā identificēt potenciālo apdraudējumu un sagatavot
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ZM, 2018. g. 20
000 euro

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

2017. gads

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

2017. gads

Valsts atbalsts
EUR 6500

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

2017. gads

Valsts atbalsts
EUR 112 900

Pārtikas drošības,
dzīvnieku

https://agrobio
res.lv

pavairojamā materiāla
iespējamo risku
zinātniskā novērtēšana
Latvijas teritorijā un
risku vadības
rekomendāciju izstrāde
atbilstoši Latvijas
agroekonomiskajiem
apstākļiem

tā aprakstu, skaidrojot tēmas aktualitāti un nosakot riska izraisītāju (ģenētiski
modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla) izcelsmes avotus. Turpināt
potenciālo apdraudējumu raksturojumu visā projekta laikā.
2. Projekta priekšizpētes gaitā raksturot potenciālos ģenētiski modificētu augu
sēklu un pavairojamā materiāla ienākšanas ceļus Latvijas teritorijā. Turpināt
ienākšanas ceļu monitoringu visā projekta laikā.
3. Veikt ekspozīcijas novērtējumu – eksperimentālu situācijas novērtēšanu
Latvijas teritorijā, ietverot sēklu un pavairojamā materiāla paraugu vākšanu un
laboratoriskos izmeklējumus, tajā skaitā ievākt sēklu paraugus no audzēšanai
paredzētajām sēklām, kā arī pārtikas un dzīvnieku barības vajadzībām
paredzētajām sēklām un noteikt projekta priekšizpētes gaitā identificēto
paaugstināta riska grupas ĢMO klātbūtni.
4. Raksturot risku un sniegt riska novērtējumu, pamatojoties uz zinātnisko
informāciju par iespējamo apdraudējumu un iegūtajiem analītiskajiem
rezultātiem

Nanomateriālu satura un
iespējamo risku
novērtējums Latvijas
teritorijā izplatītajā
pārtikā un pārtikas
iepakojumā

1. Apzināt un aprakstīt pārtikā izmantotos nanomateriālus, ietverot literatūras
(pētniecības rakstu, apskatu, grāmatu un citu materiālu, tostarp Eiropas
Pārtikas drošības aģentūras un citu Eiropas Komisijas un Latvijas iestāžu
izdotās dokumentācijas) atlasi, analīzi un apkopošanu par potenciālajām
neorganiskas un organiskas izcelsmes vai to modificētajām nanoizmēru
daļiņām, kuras tiek izmantotas kā piedevas pārtikas produktos vai to
iepakojuma materiālos, kā arī par šo daļiņu radīto iespējamo apdraudējumu,
riska faktoriem un noteikšanas metodēm.
2. Apzināt Latvijas zinātniskajās institūcijās pieejamo materiāltehnisko bāzi un
nepieciešamos papildinājumus kombinētu metožu izstrādei un izveidot
ekspertu grupu, iesaistot Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvjus un
analītiskās iekārtas (BIOR – ICP-MS, LC-MS/MS; LU – XRF; RTU –
Raman, SEM, AFM; CFI – AFM, TEM, SEM, Raman, XRF).
3. Ievērojot pieejamo tehnisko kapacitāti, apgūt analītiskās metodes, lai Latvijas
teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojuma materiālos kontrolētu tās
galvenās pārtikā izmantotās nanopiedevas, kuru izplatība rada risku (amorfā
silīcija, titāna, fullerēna un sudraba nanodaļiņas).
4. Piemērojot izstrādātās analītiskās metodes, apzināt un raksturot potenciālo
neorganisko nanodaļiņu izplatību Latvijas teritorijā lietotajā pārtikā un tās
iepakojuma sastāvā.
5. Raksturot nanodaļiņu (pēc to formas, izmēra un koncentrācijas) izplatības
risku, sniegt riska novērtējumu, pamatojoties uz zinātnisko informāciju par
iespējamo apdraudējumu un iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem
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 u.c., 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, dzīvmasas pieauguma aprēķināšanu, ultraskaņas
mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai (atbilstoši ciltsdarba
programmas atkopībā prasībām).
4. Veikt iegūto datu apstrādi un iegūto rezultātu analīzi.
5. Informēt aitu audzētājus par pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem.

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

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

1. Iegūt datus par dažādu pākšaugu slimību izplatību un ietekmi uz ražibu
Latvijas apstākļos.
2. Iegūt datus par agrotehnisko pasākumu nozīmi kvalitatīvas pākšaugu (zirņu,
vīķu, lauka pupu, lupīnas) ražas ieguvē.
3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīnražai no Latvijā
audzētajiem pākšaugiem salīdzinājumā ar importēto vai Latvijā audzēto soju.
4. Iegūt datus par nozīmīgāko proteīnaugu barības vērtību un
iekļaušanas iespējas pilnvērtīgās barības maisījumos slaucamo govju, kazu un
cūku barības devās.
5. Izstrādāt optimizētas barības devas dažādām dzīvnieku grupām praktiskās
saimniekošanas 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.
Izvērtēt jauno ābeļu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu
iekārtotajos izmēģinājumos zemnieku saimniecībās visos Latvijas reģionos.
2.
Izvērtēt atveseļota stādmateriāla kvalitātes ietekmi uz ābeļu
augšanu un ražību (Dobelē).
3.
Izdalīt piemērotākās šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī
jaunajām šķirnēm izvērtēt piemērotākos vainagu veidošanas paņēmienus un
ražības un kvalitātes parametrus izmēģinājumos Dobelē un Pūrē.
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, vainaga
veidošanas pētījumus DI Dobelē.
6.
Veikt potcelmu piemērotības pārbaudi saldo ķiršu audzēšanai Dobelē
un Pūrē.
1.
Izvērtēt perspektīvo aveņu, krūmogulāju šķirņu piemērotību
integrētajai audzēšanai Dārzkopības institūtā Dobelē un Pūrē, kā arī 5 zemnieku
saimniecības dažādos Latvijas reģionos.
2.
Izvērtēt jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību
dažādām audzēšanas tehnoloģijām DI un 4 zemnieku saimniecības dažādos
Latvijas reģionos.
3.
Izvērtēt krūmu atjaunošanas paņēmienu un apgriešanas
intensitātes ietekmi uz krūmmelleņu augšanu un ražošanu.
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2017. gads

Valsts atbalsts
EUR 38 000
2018. gads

veselības un vides
zinātniskais
institūts "BIOR"

Pārtikas drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts "BIOR"

Valsts atbalsts,
42686

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

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

Valsts atbalsts,
53916

Agroresursu un
ekonomikas
institūts

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

Valsts atbalsts,
51000

Dārzkopības
institūts

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

Valsts atbalsts,
47000

Dārzkopības
institūts

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

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

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

Graudaugu un rapša
šķirņu izturības
izvērtējums pret
slimībām Latvijas
agroklimatiskajos
apstākļos, novērtējot
šķirņu saimnieciskās
īpašības
Minimālās augsnes
apstrādes ietekme uz
augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo
organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas
sējumos

Minerālmēslu maksimālo
normu noteikšana
kultūraugiem

Virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu kvalitātes
pārraudzība īpaši
jūtīgajās teritorijās un
lauksaimniecības zemēs

4.
Pilnveidot krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnē
un kūdrā
5. Izvērtēt dzērveņu mēslošanas tehnoloģiju ietekmi uz lielogu dzērveņu
augšanu un ražas veidošanos.
1. Veikt ābeļu un bumbieru kraupja attīstības prognozi, izmantojot datorizēto
atbalsta sistēmu RIMpro, nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par slimības
kritiskajiem infekcijas periodiem Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra
interneta vietnē, 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 ābeļu un bumbieru kraupja un
ābolu tinēja ierobežošanai integrētajā augļkopībā, turpināt savākt un apkopot
informāciju par augļu koku vēzi un tā ierobežošanu informatīva materiāla
izstrādei.
1. Iegūt datus nezāļu monitoringā pēc iepriekšējā projektā izmantotās shēmas un
metodikas par nezāļu botānisko sastāvu un izplatību laukaugu sējumos un
stādījumos.
2. Iegūt datus par vējauzas un citu viendīgļlapju nezāļu sugu izplatību Latvijā, to
ietekmi uz saimniecisko darbību un veiktajiem ierobežošanas pasākumiem.
3. Ievākt sēklu paraugus no vējauzas augiem laboratorijas analīzēm sēklkopības
saimniecību apsekošanas laikā.
4. Iegūt datus vasarāju labības lauka izmēģinājumā (veģetācijas pētījums daļēji
kontrolētos apstākļos) un vasarāju labības ražošanas sējumos par vējauzas
izplatības līmeņu ietekmi uz labības ražību un ražas kvalitāti pēc iepriekšējā
projektā izmantotās shēmas un metodikas.
5. Iegūt datus par vējauzas sēklu dīgšanas īpatnībām, miera periodu un tā
saistību ar sēklu ģenētisko daudzveidību un vējauzas attīstības īpatnībām
(piemēram, dinamika, morfoloģija) tās agrīnās veģetācijas stadijās.
6. Iegūt datus par nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu herbicīdu
iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos nezāļu monitoringa
laikā.
7. Ievākt sēklu paraugus no nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu
herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos nezāļu
monitoringa laikā.
8. Iegūt datus laboratorijas testos par 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. Uzsākt vispārīgu ieteikumu izstrādi likumdošanai (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 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.
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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 (aprīlis-oktobris):
1. Izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā: aprīlisaugusts;
2. Nosakot nozīmīgākos augsnes fizikālos un agroķīmiskos rādītājus: maijs –
septembris
3. Nosakot nezāļu spektra izmaiņas ilgtermiņā;
4. Nosakot labību lapu slimību izplatību un to ietekmi uz drošu un nekaitīgu
pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi: maijs - septembris:
5. Nosakot iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti: augusts-septembris
6. Izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot
priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu
audzēšanā: septembris - novembris.
1. Veikt lauka izmēģinājumus ar astoņiem slāpekļa mēslojuma variantiem
ziemas kviešu un ziemas rapša tradicionālās un minimālās augsnes apstrādes
variantos pēc dažādiem priekšaugiem. Kopā 32 varianti 4 atkārtojumos.
2. Noteikt augsnes agroķīmiskos rādītājus, slāpekļa dinamiku augsnē veģetācijas
periodā 3 dažādos dziļumos.
3. Noteikt katra varianta graudu/sēklu ražu, ražas struktūru, kvalitatīvos
rādītājus, pamatprodukcijas un blakusprodukcijas ķīmisko sastāvu un aprēķināt
barības vielu iznesi un bilanci.
4. Veikt variantu agroekonomisko izvērtējumu
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1. Iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības izkliedētā (difūzā)
piesārņojuma ietekmi virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošanā.
1.1. 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 3 izkliedētā
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lauksaimniecības noteču
monitoringa programmas
ietvaros

piesārņojuma posteņos. Monitoringa izpildes biežums – ne retāk
kā reizi mēnesī;
Monitoringa izpilde nosakot lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz
pazemes ūdeņiem, īpaši uz seklo pazemes ūdeņu – gruntsūdeņu sastāvu
11 urbumos 3 monitoringa stacijās un 10 urbumos īpaši izveidotās trijos
pazemes ūdeņu izpētes vietās. Monitoringa izpildes biežums – ne retāk
kā reizi kvartālā;
1.3. 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 ĪJT platībā - ne retāk kā reizi mēnesī. Veikt
piesārņojuma modelēšanu ar starptautiskā praksē pielietoto 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 / pašattīrīšanās procesus, kuri vajadzīgi piesārņojuma slodzes
aprēķiniem;
1.2.

4. Veikt novērojumus par augu barības elementu koncentrācijām (N un P
savienojumi ) 8 vietās ĪJT upju baseinos – ūdens paraugi ne retāk kā reizi
mēnesī.
5. Uzturēt esošās un iespēju robežās pilnveidot monitoringa staciju būves un
tehnisko aprīkojumu atbilstoši starptautiskās prakses (Nitrātu direktīvas
monitoringa vadlīnijas) un HELCOM rekomendācijām.
6. Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sagatavot papildus informāciju
Latvijas atskaitei par Nitrātu direktīvas izpildi 2012.-2015.g. un uzkrāt
informāciju Nitrātu direktīvas kontekstā Latvijas atskaitei 2016-2019 g.

Lauksaimniecības
attīstības prognozēšana
un politikas scenāriju
izstrāde līdz 2050.gadam

1.

Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeļa (LASAM modelis)
paplašināšana 2017.gadā:
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1.1. Sociālekonomiskās ietekmes novērtējuma bloka izstrāde un integrēšana
LASAM modelī, kas ļaus prognozēt un vērtēt politikas pasākumu ietekmi ne
tikai lauksaimniecības aktivitāšu datu griezumā, 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.

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

3. Turpināt analizēt un sniegt ekspertīzi par Eiropas Komisijas izstrādātājiem
Latvijas lauksaimniecības ilgtermiņa attīstības prognozēm (RefScen). Ar CAPRI
modeļa palīdzību pilnveidot Eiropas Komisijas prognozes par lauksaimniecības
sektora attīstības iespējām.
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 (augļudārzi, īscirtmeta plantācijas).
2.
Oglekļa un slāpekļa ieneses prognožu laika rindu (2017.-2050.
gads, ienese tonnas C ha-1 gadā) izstrādāšana 1. 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 1. darba uzdevumā identificētajās laukkopības sistēmās,
izmantojot Yasso modeli, tajā skaitā sākotnējais (šībrīža) 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.
5.
Augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķini ar Yasso modeli 1.
darba uzdevumā identificētajām laukkopības sistēmām un 3. 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.
Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes, ko rada aramzemju un ilggadīgo zālāju apsaimniekošana, prognožu
pārrēķins 2017.-2050. gadiem atbilstoši pētījuma rezultātiem. Augsnes N2O
emisiju prognožu sagatavošana ziņošanai lauksaimniecības sektorā.
7.
Aramzemēs un ilggadīgajos zālājos īstenojamo ietekmes un
klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ekonomiskā analīze, nosakot katra
pasākuma prognozējamā SEG emisiju samazinājuma izmaksas (€ tonna CO2-1).
1.
Apkopot un analizēt zinātniskajās publikācijās un projektu
atskaitēs iekļauto informāciju par SEG emisijām no lauksaimniecībā izmantotām
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novērtēšana klimata
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pirmsselekcijas materiāla
izvērtēšana

Zālāju zelmeņu
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tehnoloģiju
pilnveidošana un
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Pupu sēklgrauža
(Bruchus rufimanus) un
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Dzeltenās rūsas Puccinia
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riska novērtējuma un ūdens
drošuma plānu vadlīniju,
ietvara un riska novērtēšanas
moduļa izstrāde saskaņā ar

nosusinātajām minerālaugsnēm Latvijā sastopamo augšņu tipu griezumā.
Literatūras studiju ietvaros tiks izvērtētas oglekļa dioksīda, metāna, vienvērtīgā
slāpekļa oksīda emisiju cēļoņsakarības atkarībā no augsnes tipa,
granulometriskā
sastāva,
kultūraugiem,
augšņu
apstrādes
veida,
hidroloģiskajiem apstākļiem, izkliedētā mēslojuma veida un devām.
2.
Noteikt un analizēt oglekļa dioksīda, metāna, vienvērtīgā slāpekļa
oksīda emisijas no lauksaimniecībā izmantotām organiskajām augsnēm un
minerālaugsnēm.
Projekta īstenošanas gaitā tiks veikti CO2, CH4 un N2O gāzu emisijas mērījumi
organiskajās augsnēs un minerālaugsnēs, izmantojot Picarro G2508 gāzu
analizatoru. SEG emisiju mērījumi minerālaugsnēs tiks veikti tiešā trīs
Lauksaimniecības noteču monitoringa objektu tuvumā, kas ļaus kompleksi
izvērtēt paraugteritorijās notiekošos procesus, t.sk., kultūraugu, izkliedētā
mēslojuma veida un devas, drenu noteces, kā arī augu barības vielu noplūdes
saistību ar SEG emisijām. Pētījumā tiks izmantota Lauksaimniecības noteču
monitoringa ietvaros 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,
t.sk., augsnes mitruma mērījumi, augsnes ķīmiskā sastāva analīzes, gaisa
temperatūras un nokrišņu analīze, audzētie kultūraugi, izkliedētā mēslojuma
laiks, veids un devas.
2017. gadā paredzēts, saskaņojot ar nozaru ekspertiem un lauksaimnieku
organizācijām, izstrādāt rekomendācijas Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumiem. Šajā etapā ir paredzēts novērtēt lauksaimnieku potenciālos
ieguvumus, tai skaitā ekonomiskos, kas veidotos izvēlēto emisiju samazināšanas
pasākumu ieviešanas rezultātā.
Projekta ietvaros veicamie uzdevumi 2017. gadā:
1. Balstoties uz 2016.gada pētījumu rezultātiem par ar amonjaka emisiju
ierobežojošajiem un samazinošajiem pasākumiem, veikt aptauju (anketēšanu)
lauksaimniekus pārstāvošajās profesionālajās un nevalstiskajās organizācijās; un
viedokļu saskaņošanu ar nozares ekspertiem un lauksaimniecības un vides
politikas veidotājiem.
2. Izstrādāt amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu
ieviešanas vidēja un ilgtermiņa darbības plānam projektu (rekomendācijas)
lopkopības un augkopības sektoros.
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. Izstrādāt 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 veikt nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu plašas
izcelsmes ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšanas un izlases
audzētavās 2 vietās Latvijā atšķirīgos augsnes un klimatiskajos apstākļos.
2. Uzturēt un veikt 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. Veikt novērojumus, uzskaites un izstādīto tetraploīdo augu (750 gab.)
fenotipēšanu pēc vienota plāna un metodikas.
5. Noteikt ploiditāti mākslīgi iegūtajiem un lauka apstākļos vērtētajiem
tetraploīdajiem ganību airenes augiem (750 gab.).
1.
Veikt novērojumus un 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. Veikt zāles ražas ķīmiskā sastāvā noteikšanu un analizēt ražas kvalitātes
izmaiņas pa izmantošanas gadiem;
5.
Informēt lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus un citus
interesentus par iegūtajiem rezultātiem zinātniski-praktiskajās konferencēs,
semināros un publicējot rakstus nozares populāros žurnālos;
6. Izstrādāt un sagatavot izdošanai grāmatu „Pļavu ekosistēmas un ganības”.
1. Lauka pupu sēklas materiāla analīze pirms sējas, pirms ražas novākšanas un
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 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
1. Izanalizēt citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi dzeramā ūdens riska
novērtēšanas pieejas un ūdens drošuma plānu īstenošanā.
2. Ieteikt Latvijai piemērotākos līdzekļus, kā mazināt dzeramā ūdens izraisītu
risku cilvēku veselībai un izstrādāt priekšlikumus ūdens drošuma plānu un
iekļaujošas riska novērtēšanas pieejas ieviešanai praksē saskaņā ar ES
normatīvajiem aktiem un PVO vadlīnijām.
3. Izstrādāt dažāda apjoma ūdens piegādātājiem vadlīnijas ūdens drošuma plānu
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4. Izstrādāt ūdens drošuma plānu struktūrshēmu, kā arī ietvaru un moduli riska
novērtēšanai

Pārtikas
produktu
nekaitīguma
rādītāju
izpēte
to
derīguma
termiņa “Ieteicams līdz”
laikā un pēc šī derīguma
termiņa beigām

Pētījuma mērķi:
1. noteikt toksisko elementu saturu dzīvnieku un augu
izcelsmes konservos, kā arī novērtēt to ietekmi uz
nekaitīguma rādītājiem pēc produktu derīguma termiņa
“Ieteicams līdz” beigām;
2. noteikt mikotoksīnu piesārņojumu klātbūtni un saturu
(gan Regulā (EK) Nr. 1881/2006 iekļauto mikotoksīnu, gan
neiekļauto) graudaugu izcelsmes pārtikas produktos, kā arī
novērtēt to ietekmi uz nekaitīguma rādītājiem pēc produktu
derīguma termiņa "Ieteicams līdz" beigām.

Eiropas
normatīvajiem
Pasaules
organizācijas
vadlīnijām

Uzturvērtības noteikšana
pārtikas produktos

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem:
1) sagatavot slēdzienu par pētīto toksisko elementu
sākotnējo daudzumu dzīvnieku un augu izcelsmes konservos
un to daudzuma izmaiņām minētajos konservos gan
derīguma termiņa “Ieteicams līdz” laikā, gan pēc derīguma
termiņa “Ieteicams līdz” beigām;
2) izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas par katra
produkta maksimāli atļauto realizācijas laiku pēc derīguma
termiņa “Ieteicams līdz” beigām, pamatojoties uz spēkā
esošajiem pārtikas nekaitīguma kritērijiem.
3) sagatavot slēdzienu par to, kāds ir mikotoksīnu
sākotnējais piesārņojums graudaugu izcelsmes pārtikas
produktos, un kā tas mainās minētajos produktos gan to
derīguma termiņa “Ieteicams līdz” laikā, gan pēc derīguma
termiņa “Ieteicams līdz” beigām,
4) izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas par katra
produkta maksimāli atļauto realizācijas laiku pēc derīguma
termiņa “Ieteicams līdz” beigām.
Pētījuma mērķis:
rezultāti būtu izmantojami gan ražotājiem, kas tādējādi
labāk varētu novērtēt situāciju un pieņemt lēmumu par
labāko risinājumu produkta uzturvērtības noteikšanai, tāpat
arī ZM un PVD, plānojot ikgadējo kontroles paraugu skaitu,
kā arī šāda pētījuma prezentācija izglītotu un informētu
patērētāju par uzticamību pārtikas produktu marķējuma
informācijai.

maksimalonormunoteiksanakulturaugiem
Valsts
finansējums
EUR 37 140,00

Valsts
finansējums
EUR 38 594,34

Pārtikas drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts "BIOR"

Pārtikas drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts "BIOR"

Rezultāts:
sniegtas rekomendācijas par iespējamiem uzturvērtības
neatbilstību cēloņiem un iespējamiem risinājumiem.

Informācija par Meža attīstības fonda un Medību saimniecības attīstības fonda ietvaros normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā īstenotajiem projektiem pieejama:
 Meža attīstības fonds: https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/valsts-atbalsts/mezaattistibas-fonds/maf-atbalstitie-projekti?nid=985#jump
 Medību saimniecības attīstības fonds: https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/valstsatbalsts/medibu-saimniecibas-attistibas-fonds/medibu-saimniecibas-attistibas-fondafinansejums?nid=1860#jump
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