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Priekšvārds
2019. gads – attīstība un izaugsme lauksaimniecībā
Aizvadītajā 2019. gadā ir izdevies paveikt daudz, lai valsts iedzīvotājus nodrošinātu ar
Latvijas saimniecībās un pārstrādes uzņēmumos ražotu kvalitatīvu un drošu pārtiku
plašā sortimentā par pieejamām cenām.
Esam īstenojuši virkni pasākumu, ir aizsākti jauni projekti, izveidoti un pilnveidoti
atbalsta mehānismi, lai Latvijas zemkopības nozare arvien augtu, attīstītos un ietu līdzi
laikam, izmantojot arī jaunas tehnoloģijas un videi draudzīgākas saimniekošanas
metodes.
Esmu gandarīts par to, ka Latvija ir starp līdervalstīm Eiropas Savienības fondu
investīcijās lauku un lauksaimniecības attīstībā. 2019. gada beigās Latvijā no kopējā
Lauku attīstības programmas finansējuma 2014.–2020. gadam 1,53 miljardiem eiro bija
izmantoti jau 95,4 %, tas ir, 1,46 miljardi eiro, taču, lai attīstītu lauksaimniecisko
ražošanu, ar ES atbalstu vien nepietiek, tādēļ īpaši svarīgs ir arī valsts atbalsts.
Galvenais ražošanas resurss ir zeme, tāpēc, lai zemniekiem būtu arvien vairāk pieejama
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma
jau septīto gadu turpina efektīvi darboties zemes iegādes programma. Kopējais valdības
piešķirtais finansējums tai 2019. gadā sasniedza jau 100 miljonus eiro. Šo programmu
lauksaimnieki izmanto ļoti aktīvi, jo tā dod iespēju ar samazinātām aizdevuma procentu
likmēm iegādāties LIZ ražošanai. Aizdevumi ir orientēti uz mazām un vidējām
saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti
saimniecību attīstības plāni, bet palielinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ nav
iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.
Turklāt, lai lauksaimnieki varētu saņemt iespējami vispusīgu un iekļaujošu atbalstu,
2019. gadā Zemkopības ministrijā sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām ir izstrādāts jauns atbalsta mehānisms mazajiem ražojošajiem
lauksaimniekiem, palielinot maksimālo pieejamo atbalsta summu līdz 1250 eiro.
Atbalsta mehānisma galvenais mērķis ir nodrošināt pienācīgu atbalstu mazajiem
pašmāju lauksaimniekiem, kā arī motivēt lauksaimniekus, kuri vēl kādu iemeslu dēļ
neražo tirgum, bet tikai pašpatēriņam, izlemt par labu ražošanai arī vietējam tirgum. Jo
vairāk mazo lauksaimnieku izvēlēsies ražot vietējam Latvijas tirgum, jo vairāk
darbavietu iespējams radīt, sevišķi reģionos, tā veicinot lauku apdzīvotību un ainavu
uzturēšanu.
2019. gadā, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, esam īstenojuši
vērienīgus meliorācijas projektus, lai paaugstinātu lauksaimniecības un
mežsaimniecības produktivitāti un uzlabotu infrastruktūru lauku apvidos, atjaunojot
valstij piederošās hidrotehniskās būves un valsts nozīmes ūdensnotekas, veicot
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lauksaimniecības un meža zemju meliorāciju un ieguldot līdzekļus meliorācijas
objektu – valsts nozīmes ūdensnoteku – atjaunošanā Latvijas laukos.
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana labā stāvoklī ir ļoti
nozīmīgs uzdevums, jo tās ikdienā pasargā no plūdiem tūkstošiem reģionu iedzīvotāju,
lauksaimnieku un uzņēmēju, viņu sējumus, stādījumus un meža zemi, viņiem
piederošās būves, tehniku un saimniecības, autoceļus, tiltus un citus infrastruktūras
objektus. Katrs eiro, kas tiek ieguldīts meliorācijas projektu īstenošanai, ir ieguldījums
Latvijas zemē. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), turpinot
ieguldīt ERAF līdzekļus valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras atjaunošanā,
2019. gadā īstenoja septiņus nozīmīgus projektus 8,4 miljonu eiro vērtībā. Savukārt,
ieguldot 10,07 miljonus eiro ES finansējuma no ELFLA, ZMNĪ 2019. gadā atjaunoja
un ekspluatācijā nodeva 46 valsts nozīmes ūdensnotekas ar kopējo garumu 482 km.
Ne mazāk svarīgi ir pieminēt to, ka Eiropas Savienība, ievērojot sasniedzamos vides
kvalitātes uzlabošanas mērķus ilgtermiņā, aizsāka “Zaļo kursu”, ko, protams, atbalsta
arī Latvija. Nenoliedzami, tas ir izaicinājums ikvienam lauksaimniekam, ikvienam
iedzīvotājam. Kaut gan šie mērķi ir nozīmīgi dabas un vides kvalitātes veicināšanai,
ikvienai iesaistītajai pusei ir jāiegulda apjomīgs darbs un finansējums, lai sasniegtu šos
mērķus. Tas ietver arī darba procesu pielāgošanu, kas rada papildu izdevumus
lauksaimnieku saimnieciskās darbības pilnvērtīgai īstenošanai.
Vienmēr esmu teicis: ja runa ir par klimata pārmaiņām, tad lauksaimnieki ir tie cilvēki,
kas šīs pārmaiņas redz un izjūt pirmie. Tie ir cilvēki, kuru darbs un dzīve ir cieši saistīta
ar ārējo vidi, tādēļ jebkuras klimata pārmaiņas var ievērojami skart viņu saimniecisko
darbību. Pavērojot laikapstākļus pēdējos gados, ikviens saprot, ka Latvija atrodas visai
mainīga klimata zonā, kad iespējami gan lauksaimniecībai labvēlīgi, gan ļoti
nelabvēlīgi laikapstākļi, un diemžēl mēs nedrīkstam paļauties tikai uz valsts un Eiropas
Savienības budžetu neražas kompensēšanai. Svarīgi ir gādāt par saimniecības
apdraudējumu riska faktoru samazināšanu – tās var būt lietavas, plūdi, ilgstošs sausuma
periods un citi neparedzami faktori, kas var negatīvi ietekmēt vai pat apturēt
saimniecību darbību. Tādēļ 2019. gadā esam sakārtojuši lauksaimnieku apdrošināšanas
sistēmu: lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt sējumus pret dažādiem klimata
apdraudējumiem, kā arī augus un dzīvniekus pret slimību apdraudējumu. Jau patlaban
ir uzskatāmi redzams, ka interese par apdrošināšanas polišu iegādi arvien pastiprinās –
katru gadu palielinās gan apdrošināto platību apjoms (no 4411 ha 2015. gadā līdz
267 071 ha 2019. gadā), gan apdrošināto dzīvnieku skaits (2015. gadā – 2015 gab.,
2019. gadā – 242 361 gab.). Ieguvums no apdrošināšanas sistēmas sakārtošanas ir gan
lauksaimniekiem, gan valstij, proti, iestājoties riskam, lauksaimnieks saņem no
apdrošināšanas sabiedrībām atlīdzību par zaudējumiem, tāpēc valstij vairs nav
jāiesaistās lauksaimnieka zaudējumu kompensēšanā. Tā ir iespēja lauksaimniekiem
pašiem pasargāt savas saimniecības no dažādiem riska faktoriem, rīkojoties laikus –
iegādājoties apdrošināšanu.
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2019. gadā Zemkopības ministrija aktīvi iesaistījās arī Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI)
jomu regulējošās normatīvās bāzes pilnveidošanā, lai veicinātu vietējās izcelsmes
pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos iepirkumos. Kā zināms, viens no
ZPI kritērijiem, kas dod papildu priekšrocības valsts un pašvaldību publiskajos
iepirkumos, ir produktu atbilstība Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām
(“Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”), bioloģiskās lauksaimniecības metodēm vai
integrētās ražošanas kritērijiem. 2019. gadā ir turpinājies ZPI pieaugums – gan finanšu
izteiksmē, gan procentuāli – pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu grupā, piemēram,
sasniedzot jau 97 % 125,92 miljonus eiro vērtībā (kopējais pārtikas un ēdināšanas
iepirkums Latvijā 2019. gadā bija ap 130 miljoniem eiro).
Svaiga vietējā pārtika un tās pieejamība ikvienam iedzīvotājam ir būtisks faktors
veselīgas un stipras sabiedrības veidošanā. Pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma
valdība samazināja pievienotās vērtības nodokli (PVN) svaigiem augļiem, dārzeņiem
un ogām līdz 5 %. Apkopotie rezultāti uzskatāmi apliecina, ka tas ir bijis efektīvs
pasākums un ieguvumu no tā ļoti daudz – ēnu ekonomika nozarē ir samazinājusies par
20 %, un komersanti, kas darbojas legālajā tirgū, ir kļuvuši konkurētspējīgāki. Augļu,
ogu un dārzeņu cena ir samazinājusies par 11,7 procentpunktiem, turklāt Latvijā tā ir
zemākā starp Baltijas valstīm. Ieguvumi no PVN samazināšanas ir arī augļu, dārzeņu
un ogu ražošanas nozarē, jo reģistrēto PVN maksātāju skaits augļkopības un
dārzeņkopības nozarē ir palielinājies par 9 %. Tāpat par 9 % ir pieaudzis ir augļu, ogu
un dārzeņu audzētāju apgrozījums, savukārt augļkopības un dārzeņkopības preču
apgrozījums kopumā ir pakāpies par 16 %. Augļkopības un dārzeņkopības platības ir
palielinājušās par 8,5 % un Latvijā saražotās produkcijas vērtība – pat par 45 %.
Projekta īstenošana nesusi būtiskus ieguvumus sabiedrībai, nozarei un tautsaimniecībai
kopumā, tādēļ ir svarīgi noteikt arvien plašāku svaigās pašmāju pārtikas klāstu, kam
piemērojams PVN 5 % apmērā. Mēs turpināsim iesākto darbu un rosināsim valdību un
Saeimu 5 % PVN likmi piemērot arī svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena
pamatproduktiem. Pārtikas produkti ir pirmās nepieciešamības preces, kurām jākļūst
arvien plašāk pieejamām!
Sabalansēta un vērtīgiem produktiem bagāta ēdienkarte ir svarīga ikvienam, taču īpaši
nozīmīga tā ir bērniem, lai jau no mazotnes tiktu veidoti veselīgi paradumi un izpratne
par pārtikas ietekmi uz veselību. Lai bērniem nodrošinātu veselīgu uzturu un radinātu
viņus to lietot ikdienā, 2019. gadā sekmīgi turpinājās Zemkopības ministrijas īstenotā
ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm.
Programmā 2018./2019. mācību gadā iesaistījās 1311 izglītības iestāžu, no kurām augļi
un dārzeņi tika izdalīti 1242, bet piens – 1152 iestādēs. Šajās izglītības iestādēs
bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 253 017 audzēkņu (91 % no mērķauditorijas),
bet pienu – 238 247 audzēkņi (86 % no mērķauditorijas).
Bērni ir mūsu sabiedrības un nācijas nākotne, kā mazākie bērnudārzos un skolās, tā arī
lielākie – jaunieši, kas apgūst profesijas, ar kurām vēlas saistīt savu dzīvi un darbību.
Latvijas lauku nākotnei ļoti svarīga ir paaudžu maiņa lauksaimniecībā, kā arī mūsdienu
zinātnisko atziņu dziļāka integrācija visās zemkopības nozarēs, lai ražošanu padarītu
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racionālāku, produktīvāku un ilgtspējīgāku. Diemžēl Latvijā joprojām trūkst speciālistu
lauksaimniecības, pārtikas, veterinārmedicīnas, meža u.c. jomā, tāpēc Zemkopības
ministrija 2019. gadā turpināja atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes un
Bulduru dārzkopības vidusskolas studiju programmu kvalitātes uzlabošanu un mācību
apstākļus, modernizēt studiju procesu un zinātnisko vidi, lai jaunieši vēlētos šajās
izglītības iestādēs mācīties un apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas.
Ar pārliecību varu teikt, ka 2019. gadā ir izdevies paveikt daudz, taču priekšā vēl tāls
ceļš ejams, lai kopā ar nozares un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
lauksaimniekiem, kā arī saistīto nozaru pārstāvjiem aktīvi strādātu pie kopīgo mērķu
īstenošanas un ietu laikam līdzi – lai Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozares kļūtu arvien stabilākas, spēcīgākas un konkurētspējīgākas.
Esmu pateicīgs ikvienam lauksaimniekam, ikvienai nevalstiskajai organizācijai par
ieguldīto darbu, par sadarbību ar Zemkopības ministriju, jo, tikai kopā strādājot, mēs
varam veidot tādu nozaru politiku, kas nes labumu visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Kaspars Gerhards, 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:
1. izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku šādās
jomās:
1.1. dzīvnieku veselība, labturība un dzīvnieku tirdzniecība;
1.2. dzīvnieku barība un veterinārās zāles;
1.3. pārtikas tirgus un pārtikas aprite (higiēna, drošums un kvalitāte);
1.4. biotehnoloģijas un kvalitāte;
1.5. augkopība;
1.6. lauksaimniecības resursu ilgtspējīga apsaimniekošana (lauksaimniecībā
un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana,
sēklu un augu pavairojamā materiāla aprite, augu aizsardzība un mēslošanas
līdzekļu aprite, invazīvo sugu ierobežošana, lauksaimnieciskās darbības
izraisītā piesārņojuma samazināšana un novēršana, selekcionāru tiesību
aizsardzība un augsnes apsaimniekošana);
1.7. lopkopība un ciltsdarbs;
1.8. lauksaimniecības tirgus kopīga organizācija;
1.9. ilgtspējīga ūdens resursu izmantošana;
1.10. zivsaimniecības nozares attīstība un zivju resursu pārvaldība;
1.11. piekrastes teritoriju ilgtspējīga attīstība;
1.12. meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošana (meža apsaimniekošana,
dabas aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža ģenētisko
resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, meža reproduktīvā materiāla
izmantošana, nacionālais meža monitorings);
1.13. medību un medību resursu ilgtspējīga apsaimniekošana;
1.14. valsts un Eiropas Savienības atbalsts;
1.15. traktortehnikas un tās piekabju aprite, kā arī traktortehnikas vadītāju
sagatavošana un atestācija;
1.16. klimata pārmaiņu samazināšana, ierobežošana un pielāgošanās klimata
pārmaiņām lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē;
1.17. bioekonomikas attīstība;
1.18. atjaunojamo enerģijas resursu – meža un lauksaimniecības biomasas –
ilgtspējīga pieejamība, ieguve un izmantošana;
1.19. meža un lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldība;
1.20. ģeotelpiskās informācijas iegūšana;
1.21. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
1.22. vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmas (tostarp datubāzu un
reģistrācijai pakļautu lietu publisko reģistru) uzturēšana;
1.23. bioloģiskā lauksaimniecība;
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1.24. zinātnes un inovācijas atbalsts lauksaimniecības, meža nozares un
zivsaimniecības jomā;
1.25. lauku attīstības politika;
2. organizēt un koordinēt politikas īstenošanu 1. punktā minētajās jomās;
3. organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu
lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas jomā;
4. pildīt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
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 2019. gadā ir trīs valsts
sekretāra vietnieki.
Ministrijas ierēdņi un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kurā
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 nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas
dokumentu projektus;
▪
sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un
attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
▪
izdod administratīvos aktus;
▪
nodrošina nepieciešamos pētījumus, kā arī veicina pētījumu rezultātu
efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
▪
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes
iestādēm vienotas valsts politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī uzdevumu izpildē;
▪
uzrauga nozares politikas īstenošanu ministrijas padotības iestādēs un
kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
▪
sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus
par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto
pasākumu īstenošanai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no
valsts budžeta;
▪
valsts vārdā kārto privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas
darbības nodrošināšanai;
▪
informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas uzdevumu izpildi,
kā arī par valsts kapitālsabiedrību, ministrijas padotības iestāžu un to privātpersonu
darbību, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums;
▪
pārbauda funkciju izpildi un veic citas pārbaudes ministrijas padotības
iestādēs un to privātpersonu darbībā, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums;
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▪
nodrošina sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par
lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;
▪
izskata ministrijai adresētus dokumentus, kas satur lūgumu, sūdzību,
priekšlikumu vai jautājumu, un nodrošina personu pieņemšanu;
▪
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības līdzdalību
attīstības plānošanas procesā un valsts pārvaldē;
▪
nodrošinot ministrijas rīcībā esošās vispārpieejamās informācijas
pieejamību sabiedrībai, izskata privātpersonu informācijas pieprasījumus, kā arī,
ievērojot labas pārvaldības principu, pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta
veida vispārpieejamai informācijai ministrijas tīmekļvietnē;
▪
pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu
zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;
▪
organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un
Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu
ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos;
▪
koordinē darbu ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda,
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētajiem
projektiem;
▪
piedalās Eiropas Savienības kopējās politikas izstrādē par
lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē
tās īstenošanu Latvijā;
▪
atbilstoši kompetencei koordinē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību
pārņemšanu un ieviešanu;
▪
atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošo starptautisko līgumu
izpildi;
▪
atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas Republikas intereses
starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās, tostarp Eiropas
Savienības Tiesā izskatāmajās lietās;
▪
koordinē nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamās
ģeotelpiskās informācijas iegūšanu, sagatavošanu un atjaunināšanu un attiecīgu
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu;
▪
koordinē attiecīgās nozares ģeotelpisko datu kopu un to metadatu
iegūšanu, sagatavošanu, aktualizēšanu un pieejamību valsts vienotajā ģeoportālā
atbilstoši kompetencei;
▪
uzrauga valsts atbalsta piešķiršanas atbilstību Eiropas Komisijas
normatīvo aktu prasībām;
▪
īsteno citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

1.3.Darbības virzieni un
(apakšprogrammas)

to

mērķi,

īstenotās

budžeta

programmas

Zemkopības ministrija deleģētās funkcijas pilda un izvirzīto mērķu sasniedz,
īstenojot piecus darbības virzienus, kuru mērķi un atbilstošās budžeta programmas
(apakšprogrammas) ir apkopotas 1. tabulā.
9

1. tabula
Darbības
virziens
Pārtikas
drošība un
kvalitāte,
dzīvnieku
veselība

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

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
uzņēmējdarbīb
as attīstības
veicināšana

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

Cilvēkresursu
attīstības
veicināšana
laukiem

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

Dabas resursu
ilgtspējības
saglabāšana

Nodrošināt dabas resursu
apsaimniekošanas ilgtspējību.

Nozaru
pārvaldība

Budžeta programma

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 Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EZF) 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”
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. Galvenie pasākumi pārskata gadā
2019. gadā nozīmīgākie pasākumi un darbības, kas nebija tieši saistīti ar normatīvo aktu
izstrādi, bija šādi.
Zemkopības ministrija 2019. gada rudenī kopā ar vēl septiņiem sadarbības partneriem
sāka starptautiska projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana
auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt) īstenošanu.
Projekta nozīmīgākais rezultāts būs zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu
samazināšanas metodēm, kas izmantojamas SEG emisijas samazināšanai,
apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemē.
2019. gadā ir izvērtēta šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstība Dzīvnieku
audzēšanas regulas, kā arī dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba normatīvo aktu prasībām
un apstiprinātas audzēšanas programmas, kas nodrošina vienotu atbilstības prasību
ievērošanu starp visām ES dalībvalstīm.
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Līdz 2019. gada 31. decembrim zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas
personā kopumā ir reģistrētas īpašumtiesības 99,42 % AS “Latvijas valsts meži”
pārvaldītās valsts meža zemes.
Piedaloties Eiropas Padomes Lauksaimniecības finansiālo jautājumu darba grupā
AGRIFIN, ir uzsākts darbs pie jauno Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādes un jaunā
ietvara izveides jaunajam 2021.–2027. gada finanšu plānošanas periodam.
Turpināts darbs pie Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021.–
2027. gadam, kā arī organizētas tematiskās darba grupas diskusijai ar sabiedrību par
vajadzību noskaidrošanu, plānotajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
Sagatavota analītiska rakstura informācija stirpo un vājo pušu, kā arī iespēju un draudu
analīzei, un vajadzību izvērtēšanai.
Pabeigts un publicēts ESAO pētījums/ziņojums “Inovācijas, lauksaimniecības
produktivitāte un ilgtspējība Latvijā”. Šajā ziņojumā aplūkoti apstākļi, kādos Latvijas
pārtikas un lauksaimniecības nozares saimniecības un uzņēmumi ievieš inovācijas, lai
kļūtu produktīvāki un videi draudzīgāki. Tajā apzinātas iespējas, kā arī problēmas, kas
vēl jārisina. Risinot šīs problēmas, lauksaimniecības inovācijas var izmantot, lai
uzlabotu nozares produktivitāti, kā arī pārtikas sistēmas ilgtspēju un efektivitāti.
Ziņojumā sniegti vairāki ieteikumi, kas ļautu lauksaimniecības politikai veicināt labi
funkcionējošu inovācijas sistēmu, kura spētu risināt nākotnes problēmas.
Turpinājās ES Skolu apgādes ar augļiem, dārzeņiem un pienu programmas īstenošana.
Programmā 2019./2020. mācību gada laikā tika izdalītas 1055 tonnas svaigu augļu un
dārzeņu un 2002 tonnas piena, kā arī notika izglītojoši un informatīvi pasākumi, lai
atjaunot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu saikni ar lauksaimniecību, paplašinātu
viņu zināšanas par lauksaimniecības un pārtikas ražošanu, sezonai un reģionam
raksturīgiem produktiem, kā arī par vietējo pārtikas apriti un cīņu pret pārtikas
izšķērdēšanu un uzlabotu viņu izpratni par veselīga uztura jautājumiem, kā arī
informētu sabiedrību par skolu apgādes programmas īstenošanu.
Joprojām tiek īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam
paredzētie pasākumi. Kopš plānošanas perioda sākuma no Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam īstenošanai pieejamā publiskā finansējuma – 1531,6 milj. eiro –
atbalsta saņēmējiem rezervēti 1461,2 milj. eiro jeb 95,4 %, bet izmaksāti aptuveni
1088,6 milj. eiro jeb 71,1 % finansējuma.
KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam izstrādei noorganizētas deviņas tematiskās
darba grupas (21 sanāksme) ar NVO sektora pārstāvjiem, lai diskutētu par vajadzībām,
plānotajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Šāda veida sadarbību plānots
turpināt arī 2020. gadā.
Regulāri aizstāvētas Latvijas intereses Eiropas Savienības Padomes darba grupās par
KLP Stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu 2021.–2027. gadam lauku attīstības jomā,
un eksperti ir piedalījušies darba grupās par dažādiem ar lauksaimniecību un lauku
attīstību saistītiem jautājumiem šajā un nākamajā plānošanas periodā.
Izsludinot pieteikšanos projektu īstenošanai 17 pasākumos par vairāk nekā
60 miljoniem eiro, nodrošināta nepārtraukta publiskā atbalsta pieejamība un publicitāte
saistībā ar Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam, lai
veicinātu nozares konkurētspēju un ūdens dzīvo resursu ilgtspēju. Publiskais
finansējums rezervēts, tostarp piesaistīts, 211 projektiem.
Notikusi gatavošanās 2021.–2027. gada plānošanas periodam – uzsākta programmas
izstrāde un organizētas diskusijas ar nozares pārstāvjiem un citiem partneriem, kā arī
aktīva aizstāvētas nozares intereses attiecīgā ES regulējuma izstrādē.
Sniegts atbalsts 98 projektiem nacionālā Zivju fonda pasākumos, kas veicina zivju
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
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Īstenojot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. gadam, par valsts
budžeta dotācijas finansējumu ūdenstilpnēs 2019. gadā ielaisti 5,8 milj. gab. zivju
mazuļu, lašveidīgo zivju smoltu un nēģu kāpuru.
Ieguldīts apjomīgs darbs, lai nodrošinātu labākās zvejas iespējas Latvijas zvejniekiem
gan Baltijas jūrā, gan saistībā ar starptautiskiem nolīgumiem (ar Maroku un
Mauritāniju) starptautisko zvejas pārvaldības organizāciju pārvaldītajos zvejas rajonos.
Uzsākts darbs pie Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas
antibiotiku lietošanas plānā “Viena veselība” (2019.–2020. gadam) paredzēto
pasākumu izpildes, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences
(turpmāk – AMR) attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu saskaņā ar
“Vienas veselības” “principu un nodrošinātu koordinētas iesaistīto iestāžu un
organizāciju darbības.
Pārskatīti izdevumi PVD un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” (turpmāk – BIOR) kapacitātes stiprināšanai saistībā ar ES tiesību
aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma
uzraudzības pasākumu īstenošanu.
Tika turpināti pasākumi EK iniciatīvas pārtikas pārpalikumu pārdales veicināšanai.
Lai paplašinātu pārtikas nozares uzņēmējdarbības iespējas, ir uzsākts darbs pie kazas
svaigpiena kvalitātes rādītāju izstrādes, lai 2020. gadā varētu atļaut kazas svaigpiena
realizāciju.
Pastiprināti kontrolētas no Ukrainas importētās olas un olu produkti, lai nepakļautu
patērētājus pārtikas infekcijas salmonelozes draudiem.
No 2019. gada 14. decembra spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada
15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām
darbībām, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti,
noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības
līdzekļiem. Tāpēc 2019. gadā nodrošināta regulas prasību piemērošana, sakārtojot
nacionālos normatīvos aktus un aizstāvot Latvijas intereses jaunu ES līmeņa tiesību
aktu izstrādē.
Valsts piešķirtais finansējums Latvijas ĢMO Zinātniskajai komisijai ļāva turpināt
darbu pie Latvijas dalības ĢMO riska vērtēšanā, ĢMO izplatīšanas tirgū pieteikumu un
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu novērtēšanā. Komisijas eksperti veica
padziļinātu Latvijai saistošo ĢMO līniju izpēti un riska novērtējuma analīzi. 2019. gadā
sagatavoti trīs ĢMO izplatīšanas tirgū pieteikumu novērtējumi.
Sagatavots Informatīvais ziņojums par Meža un saistīto nozaru attīstības
pamatnostādņu īstenošanu 2015.–2018. gadā. Tajā ietverts vērtējums par
pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī informācija par meža nozares
raksturojošo rādītāju izmaiņām.
Īstenojot ZM politiku meliorācijas jomā, izveidota Meliorācijas konsultatīvā padome
un, ievērojot situāciju 2019. gadā, ir atjaunota funkcionalitāte aptuveni 30 % visu
meliorācijas sistēmu valstī, kopumā īstenojot 1450 ES fondu projektus.
Izvērtēti Meža kaitēkļu un slimību monitoringa rezultāti, kā arī aktualizēta informācija
par egļu astoņzobu mizgrauža izplatību un uz tās pamata izstrādāts Rīcības plāns egļu
mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus).
Turpināta dalība Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā par Tiesību aktu projektu
portāla izstrādi. Projekta ieviešana turpināsies vēl visu 2020. gadu. Tiesību aktu
projektu portāls būtiski mainīs līdzšinējo kārtību, kādā tika izstrādāti un saskaņoti
tiesību aktu projekti, padarot procesu pārredzamāku un efektīvāku. Piemēram, projekti
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netiks pārsūtīti pa e-pastu, bet būs pieejami vienuviet kopā ar visu saistīto informāciju
pēc autorizēšanās sistēmā.
Līdz ar Administratīvās atbildības likuma pieņemšanu un ar to saistīto administratīvo
pārkāpumu dekodifikāciju ZM kompetencē esošās administratīvo pārkāpumu normas
un soda sankcijas ir iekļautas attiecīgajos nozaru likumos.
Pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma regulējumu, ministrijā izstrādāta un
ieviesta iekšējās trauksmes celšanas sistēma.
Ievērojot Valsts pārvaldes reformas plānā noteikto mērķi, izvērtēti ministrijas padotības
iestāžu iesniegtie ar personāla vadību saistītie dokumenti un uzsākts darbs pie
standartizētu personāla vadības procesu izstrādes projektiem.
Īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo
iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”, izstrādāti papildinājumi
Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas sistēmai, tos integrējot ar
zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem.
Uzsākts darbs, lai īstenotu zemkopības resoram nepieciešamos centralizētos
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepirkumus.
Organizējot publiskā iepirkuma procedūras – izdarot centralizētus iepirkumus,
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noslēdzot pakalpojuma līgumus, LAP pasākumos
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem dota iespēja piedalīties
mācībās – teorētiskās un praktiskās nodarbībās (arī praktiskās nodarbībās ārvalstīs) –
un saņemt individuālas konsultācijas par meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju
pienākumiem, kas paredzēti dažādos ES un nacionālajos normatīvajos aktos. Noslēgti
iepirkuma līgumi par dažādu demonstrējumu ierīkošanu un īstenošanu, lai uzskatāmi
parādītu kāda tehnoloģiska procesa, kultūrauga, jauna agrotehniska paņēmiena
priekšrocības salīdzinājumā ar līdzšinējo praksi.
Nodrošināta vienota pieeja arhīva dokumentu sagatavošanai un nodošanai glabāšanā
Latvijas Nacionālajā arhīvā.
2019. gadā sagatavotie un apstiprinātie nozīmīgākie normatīvie akti:
1) MK 2019. gada 2. jūlija noteikumi Nr. 295 “Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo
šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība”, kuri paredz, ka
Latvijas Lauksaimniecības universitāte uztur lauksaimniecības gēnu banku, kas
nodrošinās ilglaicīgu šķirņu saglabāšanu;
2) grozījumi MK 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, lai nodrošinātu ikgadēju tiešo maksājumu
piešķiršanu;
3) MK 2019. gada 16. aprīļa noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par
2018. gada sausuma radītajiem zaudējumiem”, lai lauksaimniekiem mazinātu
2018. gada sausuma radītos zaudējumus par vasarāju, ziemāju dārzeņu, augļu un ogu
kultūraugu platībām;
4) grozījumi Zvejniecības likumā, paredzot licences zvejai iekšējos ūdeņos un piekrastē
izsniegt pašvaldībai, kā arī iekļaujot administratīvos pārkāpumus zvejniecības un
makšķerēšanas jomā un to sankcijas;
5) MK 2019. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 260 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”” un
MK 2019. gada 15. oktobra noteikumi Nr. 483 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana””, lai operatīvi
nodrošinātu publisko atbalstu zvejniekiem sociāli ekonomisko seku mazināšanai pēc
EK noteiktā ārkārtas pasākuma Austrumbaltijas mencu zvejas liegumam;
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6) grozījumi MK 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 “Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai”. Lai veicinātu lauksaimniecības zemes saglabāšanu
lauksaimniecības produkcijas ražotāju (īpaši mazo ražotāju) rokās, pilnveidota
lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programma. Izdevumu kopējais apmērs
noteikts 100 000 000 eiro apmērā (palielinājums par 20 000 000 eiro), lai trūkstošā
finansējuma dēļ nebūtu jāpārtrauc jaunu iesniegumu pieņemšana un arī turpmāk varētu
izsniegt aizdevumus;
7) grozījumi MK 2015. gada 15. augusta noteikumos Nr. 492 “Noteikumi par Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā”. Lai lietderīgi izmantotu pieejamo finansējumu
apdrošināšanas polišu iegādes daļējai segšanai, noteikts, ka dzīvnieku, sējumu un
stādījumu platību apdrošināšanai atbalsta likme par hektāru vai liellopu vienību
nepārsniedz 50 eiro. Atbalsta likmes ierobežojums ļauj nodrošināt vienlīdzīgu atbalstu
visiem pretendentiem;
8) MK 2019. gada 22. oktobra rīkojums Nr. 525 “Par Nacionālās bioloģiskā drošuma
sistēmas attīstības plānu 2020.–2026. gadam”, lai ar minētā politiskā dokumenta
palīdzību tiktu pilnveidota un uzsākta ĢMO riska novērtēšana nacionālā līmenī, veikta
padziļināta Latvijai saistošo ĢMO līniju izpēte un riska novērtējuma analīze un
pilnveidota ĢMO uzraudzības un kontroles sistēma, kā arī tiesiskais regulējums;
9) grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, papildinot PVD, VAAD
tiesības un BIOR, kā arī BIOR izveidotās Zinātniskās ekspertu komisijas veicamos
uzdevumus, lai nodrošinātu augstu drošuma līmeni visos ĢMO aprites posmos;
10) MK 2019. gada 26. februāra noteikumi Nr. 90 “Nodulārā dermatīta uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, lai noteiktu liellopu, to spermas, olšūnu,
embriju, blakusproduktu, piena un tā produktu pārvietošanas ierobežojumus, kā arī
transportlīdzekļu tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas nosacījumus nodulārā
dermatīta uzliesmojuma gadījumā;
11) grozījumi MK 2010. gada 23. februāra noteikumos Nr. 178 “Trakumsērgas
profilakses un apkarošanas kārtība”, precizējot ierakstu izdarīšanu mājas (istabas)
dzīvnieku dokumentos un Lauksaimniecības datu centra datubāzē par vakcināciju pret
trakumsērgu, kā arī paredzot atvieglot praktizējošajiem veterinārārstiem mājas (istabas)
dzīvnieka trakumsērgas vakcinācijas un revakcinācijas reģistrāciju ar mobilo
lietojumprogrammu viedierīcēm;
12) grozījumi Veterinārmedicīnas likumā. Tajos noteiktas stingrākas prasības suņu
īpašniekiem, viena veida identifikācijas dokumentu suņiem, administratīvie sodi par
konkrētiem pārkāpumiem dzīvnieku un to reproduktīvo produktu un tādu
blakusproduktu aprites jomā, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, kā arī
veterinārmedicīniskās prakses jomā;
13) grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, lai nodrošinātu gan nozaru
administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktos sodus par pārkāpumiem ietverot tajā pašā likumā, kurā
ir noteikts pienākums īstenot kādu darbību vai tās aizliegums, gan arī pilnīgu atbilstību
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīvas 2010/63/ES par
zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību normām un prasībām, kas
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulā (ES)
2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu
90/167/EEK. Lai veicinātu drošas un kvalitatīvas dzīvnieku barības apriti Latvijā, ar
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grozījumiem paredzēta arī lielāka dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atbildība
situācijās, kad konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
14) grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, liberalizējot zemes
iegādes prasības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm un tā
izpildot starptautiskās saistības, ko Latvijas uzņēmusies, iestājoties ESAO;
15) saistībā ar administratīvās atbildības likuma regulējumu – grozījumi Medību
likumā, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un Meliorācijas likumā;
16) grozījumi MK 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”, aktualizējot 2019. gadā īstenojamos
atbalsta pasākumus meža nozares attīstībai;
17) MK 2019. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 187 “Zemkopības ministrijas nolikums”,
kuros aktualizētas Zemkopības ministrijas funkcijas un precizēti uzdevumi. Nolikumā
vienuviet apkopoti gan tie uzdevumi, kas bijuši paredzēti citos normatīvajos aktos, gan
tie uzdevumi, kuru izpildes darba apjoms pēdējos gados ir būtiski palielinājies
(piemēram, klimata jautājumi).
Tikušas pārskatītas arī ministrijas padotībā esošo tiešo pārvaldes iestāžu funkcijas un
uzdevumi, sagatavoti Ministru kabineta noteikumu projekti par grozījumiem šo iestāžu
nolikumos.
1.5. Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijas padotībā 2019. gadā ir 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 2019. gadā ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
1) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” (100 %);
2) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” (100 %);
3) akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži” (100 %);
4) akciju sabiedrībā “Latvijas Attīstības finanšu institūcija “Altum””
(30 %);
5) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (99,32 %).
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2. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS FINANŠU RESURSI UN
DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Budžeta programmu un apakšprogrammu, saņemto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums
ZM budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī ziedojumu un dāvinājumu,
finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2019. gadā ir atspoguļots 3. un 4. tabulā.
Informācija par atsevišķu budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojumu ir ietverta pārskata pielikumā.
3. tabula
Zemkopības ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums (eiro)
2019. gadā
2018. 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 pakalpojumi
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

7 19 61 95 30

7 03 65 30 01

7 06 93 21 51

7 06 76 52 60

6 72 31 83 65

6 69 44 08 36

11 61 72 20

12 42 78 24

18 69 73 53

20 71 48

18 01 46 83

17 94 80 29

1 02 99 02

89 21 29

84 59 33

7 19 15 33 41

7 06 63 47 94

7 00 13 05 94

6 65 77 39 00

6 55 19 50 08

6 49 08 85 72

68 41 62 13

72 10 19 10

69 05 02 99

5 58 28 64 51

5 31 91 87 62

5 30 67 78 45

94 72 33

58 67 26

40 24 29

38 12 40 03

50 58 76 10

48 95 79 99

53 37 94 41

51 43 97 86

51 04 20 22

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”
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4. tabula
Zemkopības ministrijas padotībā esošo iestāžu saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsavilkums, to izlietojums (eiro)
2019. gadā
2018. gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Apstiprināts
izpilde
Izpilde
likumā
Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)
ziedojumi un
dāvinājumi
transferti

1.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

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

1 01 19 42

99 07 92

99 08 58

1 01 19 42

99 07 92

99 08 58

1 07 30 19

96 49 99

96 49 99

1 04 80 22

87 43 60

87 43 60

20 99 79

14 55 99

14 55 99

41 18 75

64 49 57

64 49 57

42 61 68

8 38 04

8 38 04

2 49 97

9 06 39

9 06 39

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 norādīti atsevišķi šī pārskata 2. pielikumā.
2.3. Īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
Likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” ZM noteiktais prioritāšu saraksts un
saskaņā ar MK lēmumiem papildus piešķirtais finansējums jaunām politikas
iniciatīvām ir norādīts 5. tabulā.
5. tabula
Zemkopības ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu saraksts 2019. gadam
Nr.p.k.

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

Finansējuma
apmērs, eiro

1

2

3

1.

Kopā pamatfunkciju īstenošanai

207 723

Ieņēmumu daļas ( +; – )
Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana,
resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
25.02.00 Zivju fonds

207 723

Avots: Avots: likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”
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2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai
Valsts budžeta aizdevumu apmērs katru gadu tiek noteikts gadskārtējā valsts
budžeta likumā, lai nodrošinātu ilgtspējīgas fiskālās politikas principa ievērošanu, kā
arī valsts budžeta deficīta un vispārējās valdības parāda stingru kontroli. Valsts budžeta
plānošanas procesā Zemkopības ministrijā netika iesniegti pretendentu pieteikumi
saskaņā ar MK 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 363 “Kārtība, kādā ministrijas un
citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts
aizdevumu pieprasījumus” II nodaļas 3. punktu par nepieciešamību piesaistīt finanšu
resursus valsts aizdevumu veidā nozīmīgu zemkopības nozares investīciju projektu,
valsts atbalsta programmu vai Eiropas savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
MK noteikumi Nr. 363 spēkā bija līdz 2019. gada 17. augustam, bet ar 2019. gada
17. augustā spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas
un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts
aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.
6. tabula
Zemkopības ministrijas 2020. gadā plānotās iemaksas starptautiskajās
institūcijās
Maksājumu
Starptautiskās institūcijas nosaukums
apmērs, EUR
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā
Eiropā (EUROFISH)
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)
Epizootijas birojs (OIE)
Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)
Sēklu kontroles asociācija (ISTA)
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)
Starptautiskā Dārzkopības asociācija (ISHS)
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs
(ERFP)
Kopā

226 198
56 740
36 900
27 000
42 050
10 288
6174
3660
2950
2985
3500
640
3500
800
423 385

Avots: likums “Par valsts budžetu -2020. 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 papildu
finanšu līdzekļi tiek pārdalīti nozaru ministrijām.
2.5. Sniegtie pakalpojumi
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts
pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 23. un
25. punktu, pārskatā tiek uzrādīta šāda informācija par ZM sniegtajiem pakalpojumiem
zivsaimniecības jomā.
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2018. gada 10. maija rīkojuma Nr. 55 “Par
pakalpojumu sniegšanu zivsaimniecības jomā” 1. punktu Zemkopības ministrijas
sniegtie pakalpojumi zivsaimniecības jomā ir
•
jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas, zvejas kuģu iegādes,
jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošana;
•
zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas vai apmaiņas saskaņošana;
•
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšana;
•
nozvejas sertifikāta apliecināšana;
•
papildu pilnvarojuma (īpašās atļaujas) attiecīgu zivju sugu zvejai izsniegšana;
•
zivju pircēja reģistrācija.
2019. gadā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (ZD) sniedza
vairākus pakalpojumus:
1) Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā
(LZIKIS) 2019. gada sākumā pēc noklusējuma principa izsniegti 73 papildu
pilnvarojumi (īpašās atļaujas) attiecīgu zivju sugu zvejai. 52 iesniegumi tika iesniegti
klātienē. Vēl 32 iesniegumi saņemti elektroniski bez e-paraksta un reģistrēti
Dokumentu vadības sistēmā (turpmāk – DVS). Kopā 2019. gadā izsniegti 157 papildu
pilnvarojumi (īpašās atļaujas) attiecīgu zivju sugu zvejai;
2) DVS reģistrēti saņemtie 198 zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas, apmaiņas
iesniegumi (67 pa pastu, bet elektroniski bez e-paraksta ZD – 131);
3) DVS reģistrēti pa pastu saņemtie 64 iesniegumi un viens ar elektronisko
parakstu iesniegts iesniegums jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas,
zvejas kuģu iegādes, jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem
saskaņošanai;
4) DVS reģistrēti saņemtie 45 iesniegumi (50 % klātienē ZD, 20 % pa pastu,
30 % pa e-pastu) speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanai,
un tie izskatīti deviņās Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas sēdēs;
5) apstiprināti 399 nozvejas sertifikāti ar Latvijas zvejas kuģu iegūto nozveju
eksportam (tie iesūtīti elektroniski bez e-paraksta un reģistrēti LZIKIS);
6) izskatīti 40 iesniegumi zivju pirmo pircēju reģistrācijai, no tiem 60 % iesūtīti
elektroniski bez e-paraksta.
Informāciju no DVS liecina, ka 2019. gadā netika kavēta pakalpojumu sniegšana, ne
arī saņemtas klientu sūdzības.
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 94 “Nozvejoto zivju
izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” 5. punktā noteikts, ka jūrā nozvejoto zivju pirmo
pirkšanu veic reģistrēti zivju pircēji, kas ZM ir saņēmuši zivju pirmā pircēja
reģistrācijas apliecību. Lai nodrošinātu šo funkciju, ZM veic pirmo pircēju reģistrāciju.
Reģistrācijas nolūkā katru pircēju identificē pēc viņa PVN maksātāja numura, nodokļu
maksātāja identifikācijas numura vai citam unikāla identifikatora valsts datubāzē.
Maksa par zivju pirmo pircēju reģistrāciju netiek iekasēta.
Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 1224/2009 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES)
Nr. 404/2011 noteikto izsekojamības prasību izpildi un kontroli, tiek turpināts darbs pie
LZIKIS izveidotās zvejas produktu izsekojamības sistēmas pilnveidošanas un
papildinājumu izstrādes, lai visas zvejas un akvakultūras produktu partijas no nozvejas
līdz mazumtirdzniecības vietai elektroniski būtu izsekojamas visos ražošanas, apstrādes
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un izplatīšanas posmos. 2018. gada 1. jūnijā stājās spēkā prasība par produktu
elektronisko izsekojamību tirgū un LZIKIS ievadāmajiem datiem par darbībām ar
zvejas un akvakultūras produktu partijām. Tas nozīmē, ka visiem operatoriem, kas veic
darbības (transportēšanu, apstrādi, pārdošanu, pirkšanu u.c.) ar zvejas un akvakultūras
produktu partijām, ZM jāsaņem pieeja LZIKIS. Šajā nolūka arī 2019. gadā turpinājās
LZIKIS pieejas piešķiršana operatoriem. Maksa par šo pakalpojumu netiek iekasēta.
2.6. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai
ministrijā
Iekšējā kontrole un audits
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2019.–2023. gadam sniegti novērtējumi par
ministrijas un padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām un sagatavoti
ieteikumi sistēmu un procesu efektivitātes celšanai un riska faktoru mazināšanai.
Iekšējā audita nodaļas 2019. gada darba plānā paredzētie pabeigtie iekšējie auditi ir
izpildīti 80 % apjomā atbilstoši audita stratēģijā izvirzītajam mērķim par noslēgto
iekšējo auditu izpildi. 2019. gadā pabeigtajos 12 iekšējos auditos sniegti ieteikumi
iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai un dažādu nepilnību novēršanai. Ieteikumu
ieviešanas rādītājs 89 %, kas atbilst audita stratēģijā izvirzītajam mērķim.
Nodrošināta Ministru kabineta 2018. gada 10. oktobra rīkojuma Nr.495 “Par kopējām
valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2019. gadam” izpilde, un mērķis ir sasniegts,
2019. gada iekšējos auditos iekļaujot efektivitātes rādītājus.
ZM Integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā Iekšējā audita nodaļa sadarbībā ar citu ministrijas struktūrvienību
atbildīgajām amatpersonām visa gada garumā ieviesa nepieciešamās izmaiņas
ZM Integrētās vadības sistēmas procesu kartēs (14 ). Tāpat nepārtraukti ir aktualizētas
IVS galvenās struktūras mapes – ZM rīkojumu (156 ) un kārtību (18) reģistrs, auditu
ieteikumu reģistrs, amatu apraksta reģistrs (6). Ar IVS lietošanu un tajā atrodamo
informāciju ir iepazīstināti septiņi ministrijā jaunpieņemtie nodarbinātie, kā arī ir
sniegtas 11 konsultācijas saistībā ar IVS lietošanu un tajā atrodamo informāciju.
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 no 01.07.2018. līdz 30.06.2019., ZM Iekšējā audita nodaļa
kā EJZF Revīzijas iestāde ir veikusi pārvaldības un kontroles sistēmas darbības
efektivitātes revīziju par Vadošo iestādi, Sertifikācijas iestādi un Starpniecības iestādi
(LAD), un revīzijas rezultāti ir iesniegti atbildīgajām iestādēm. Sistēmu revīzijā
Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādes darbība ir novērtēta labi, bez būtiskām
nepilnībām.
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2.7. Iespējamās korupcijas novēršana
Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām ir izveidota un tiek uzturēta
iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai ministrijā.
2019. decembrī pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma tika
sagatavota informācija par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu ministrijā.

3. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PERSONĀLS
2019. gada janvārī ministrijā bija 249 amata vietas (212 ierēdņu amatu,
32 darbinieku amati un pieci amatpersonu amati).
2019. gada sākumā bija nodarbinātas 245 personas, bet 2019. gada beigās –
243 personas. No tām 76,95 % bija sievietes un 23,05 % – vīrieši (1. attēls). Faktiskais
vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2019. gadā bija 244.
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1. attēls. Darbinieku skaits pēc dzimuma
Ministrijā personāla vidējais vecums ir 44 gadi. Ministrijas personāla
sadalījums pa vecuma grupām redzams 2. attēlā. 8 % ministrijas nodarbināto nav
vecāki par 30 gadiem, 31 % nodarbināto ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. 33 % –
vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 21 % – vecumā no 51 līdz 60 gadiem un 7 % – vecāki
par 60 gadiem. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 23 gadi, bet vecākajam 78.
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2. attēls. Darbinieku skaits pa vecuma grupām 2019. gada decembrī
2019. gadā ministrijai bija pozitīva bilance nodarbināto skaita pieaugumā
(3. attēls). Gada laikā atbrīvoti 19 ierēdņi (darbinieki), bet pieņemts 21 ierēdnis
(darbinieks).
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3. attēls. Darbinieku bilance 2019. gadā
Ministrijā strādā pieci ierēdņi ar doktora grādu, 133 ierēdņiem (darbiniekiem)
ir maģistra grāds, 76 ierēdņiem (darbiniekiem) – bakalaura grāds, 19 ierēdņiem
(darbiniekiem) – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vienam darbiniekam ir
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pirmā līmeņa augstākā izglītība, četriem darbiniekiem – vidējā profesionālā izglītība un
pieciem darbiniekiem – vispārējā vidējā izglītība (4. attēls).

4. attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis
2019. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan
citu mācību un izglītības centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada laikā
169 ierēdņi (darbinieki) apmeklējuši Valsts administrācijas skolas un citu mācību
centru piedāvātās mācības. Vidēji katrs ierēdnis (darbinieks) gada laikā mācības
apmeklējis 1,7 reizes. Kopumā ministrijas ierēdņi Valsts administrācijas skolu
apmeklējuši 90 reižu un mācījušies 2482 stundas. Visvairāk ministrijā nodarbinātie
apmeklējuši mācību kursus “Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē”
(23 nodarbinātie), “Finansiālais un administratīvais slogs, to veidojošie faktori”
(14 nodarbināto), “Argumentācija un sarunu vadīšana” (10 nodarbināto), “Personīgās
efektivitātes psiholoģija” (9 nodarbinātie), “Uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes
simulācijas spēle “Prezidents”” (9 nodarbinātie), “Efektīva komunikācija un kodolīgs
vēstījums e-pastos” (8 nodarbinātie), “Latvijas Viedās stratēģijas ieviešana institūciju
nodarbināto analītiskās kapacitātes stiprināšanai” (8 nodarbinātie) un “Sēžu, sanāksmju
protokolēšana” (8 nodarbinātie). Arī citos mācību centros 23 ministrijas ierēdņi un
darbinieki 730 stundu apjomā papildināja savas zināšanas par dažādiem ar amata
pienākumiem saistītiem jautājumiem. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 27 reizes.
Kopumā 2019. gadā ministrijā nodarbinātie ir mācījušies 3212 stundu.

4. ZEMKOPĪBAS

MINISTRIJAS

KOMUNIKĀCIJA

AR

SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšana un izglītošanas pasākumi
Lauksaimnieku sabiedrība – lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki un
pārtikas ražotāji – informāciju par valsts politiku lauksaimniecībā, lauku attīstībā,
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mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas rūpniecībā 2019. gadā regulāri saņēma ar
plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu starpniecību. Tikuši izdoti bukleti un ziņu lapas,
rīkoti semināri, konferences, tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu un ZM
speciālistiem, īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi.
Ražotājiem un lauku uzņēmējiem ir darīti zināmi Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumi, tiešo maksājumu saņemšanas iespējas un tirgus atbalsta pasākumi, kā arī
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta pasākumu
ieviešanas gaita Latvijā 2014.–2020. gadā. Lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki
un pārtikas ražotāji gan ar nozares organizāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību,
gan ZM un sadarbības iestāžu tīmekļvietnēs, gan sociālajos tīklos “Facebook” un
“Twitter” ir regulāri saņēmuši informāciju par projektu iesniegšanas termiņiem un
izmaiņām pasākumu nosacījumos.
2019. gadā 229 reizes tikusi sagatavota jaunākā informācija plašsaziņas
līdzekļiem – tā ievietota ZM tīmekļvietnē www.zm.gov.lv un izplatīta sadarbības
partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sociālajos tīklos. No tām 75 relīzēs ietverta
informācija par izmaiņām LAP pasākumu nosacījumos un finansējuma saņemšanā,
Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) reformas gaitu, kā arī Latvijas nostāju
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, bet 30 relīzēs –
par zivsaimniecības jautājumiem un EJZF pasākumu izsludināšanu, Kopējo
Zivsaimniecības politiku (KZP) un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Par meža jautājumiem klāstīts 22 relīzēs
un septiņās ziņās medijiem – par lauksaimniecības un meža zemes un meliorācijas
jautājumiem. No visām ziņām plašsaziņas līdzekļiem par valsts atbalstu ražotājiem
informēja 21 relīze un par jaunumiem Ministru kabinetā izsludinātajos un pieņemtajos
noteikumos vēstīja 84 ziņas presei. Par ZM pasākumiem un par aktuālajām norisēm –
izstādēm, reģionālajām vizītēm, semināriem u.tml. – izplatīti 66 ziņojumi sabiedrībai.
Par pārtikas jautājumiem vēstīts 21 ziņā, par lauksaimniecisko ražošanu – 42 reizes, bet
par bioekonomikas jaunumiem – astoņas reizes. Visa sagatavotā informācija nosūtīta
arī ZM sadarbības partneriem – sabiedriskajām organizācijām un ražotāju asociācijām.
Angļu valodā izplatīti 23 ziņojumi plašsaziņas līdzekļiem.
Visa gada garumā notikušas diskusijas, semināri, darba grupas ar ZM ekspertu
piedalīšanos, lai ražotāju organizācijas, pašvaldību iestādes, uzņēmējus un iedzīvotājus
aktivizētu sadarboties teritorijas attīstībā un informētu par pieejamo KLP un
KZP pasākumu atbalstu.
ZM tika pārstāvēta sarunu festivāla LAMPA diskusijā par nākotnes pārtiku.
Latvijas ražotāji piedalījušies vairākās starptautiskajās izstādēs gan ES, gan
citās pasaules daļās, kā arī gadatirgos un specializētajos pasākumos, popularizējot
Latvijas pārtikas produkciju.
Zemkopības ministrs 2019. gadā vairāk nekā 30 darba vizītēs apmeklējis
Latvijas novadus un pagastus Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un Sēlijā –
Krustpili, Viļaku, Buldurus, Berģus, Ozolniekus, Malnavu, Kārsavu, Rēzekni, Viļānus,
Talsus, Jelgavu, Smilteni, Aizkraukli, Preiļus, Mazsilus, Ilūksti, Kārsavu, Mežvidus,
Lubānu, Madonu, Aizkraukli, Rēzekni, Slampi, Pūri, Beverīnu, Brenguļus, Sesavu,
Jelgavu, Jaunsvirlauku, Straupi, Kuldīgu, Ogri, Tukumu, Tumi, Dobeli, turklāt vairākas
no šīm vietām pat vairākkārt. Ministrs darba vizītēs novados un pagastos tikās ar
ražotājiem un žurnālistiem, informējot par pasākumiem un atbalsta iespējām.
Zemkopības ministrs un ZM eksperti piedalījušies LTV 1, LTV 7, LNT, TV3,
Rīga TV24, Re:TV (“Panorāma”, “Tieša runa”, “Aizliegtais paņēmiens”, “De Facto”,
“Bez Tabu”, “Ceturtā Studija”, “Vides fakti”, “Preses klubs”, “Latvijas Labums”), kā
arī LR1 un LR4 raidījumu ierakstos un tiešraidēs (“Krustpunkti”, “Pēcpusdiena”,
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“Labrīt”, “Doma laukums”), kurās notikušas diskusijas par ZM kompetences
jautājumiem.
Tāpat ministrs un ZM eksperti diskutējuši par situāciju savas atbildības jomās
un atbildējuši uz žurnālistu jautājumiem. Informācija publicēta oficiālā izdevēja
uzturētajā tīmekļvietnē “LV portāls”, aģentūras LETA ziņu lentē, portālos “laukos.lv”,
“LSM”, “Delfi”, “TVNet”, “FinanceNet”, žurnālos “Saimnieks”, “AgroTops”,
“Baltijas Koks”, “Dārzs un Drava”, “Praktiskais Latvietis”, “Kapitāls”, “Ir”,
“Sestdiena”, laikrakstos “Latvijas Avīze”, “Dienas Bizness”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”,
“Diena”, specializētajos medijos (“Lauku Lapa”, “Latvijas Lopkopis”) un reģionālajos
medijos un tīmekļvietnēs.
Informācija par LAP publicēta arī Latvijas plašsaziņas līdzekļos krievvalodīgo
auditorijai – televīzijas kanālos LTV 7 (krievu redakcija) un “Pirmais Baltijas kanāls”
(PBK 1), radio LR 4 (“Doma Laukums”), laikrakstos un portālos “Telegraf” un
“Vesti.lv”, “Million”, “Subbota”, “Novaja.lv”, portālu “LSM”, “TVNet” un “Delfi”
krievu valodas versijās u.c.
Visu Latvijas plašsaziņas pārstāvji aktīvi ir interesējušies par atbalstu
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, mājdzīvnieku labturību, eksporta tirgiem, ozolu
akūtās kalšanas slimību, atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei, zaļo iepirkumu un
PVN samazināšanu pārtikai, nosacījumiem sezonas strādnieku nodarbināšanai,
jaunajām traktortehnikas kategorijām un vadītāja apliecības iegūšanas iespējām, kā arī
pārtikas ziedošanas sistēmas attīstību.
Ārvalstu žurnālistus interesējušas Latvijas KLP prioritātes pēc 2020. gada,
meža jautājumi, Latvijas attieksme pret ĢMO un pārtikas cena Latvijā.
Mediji arī informējuši sabiedrību par to, ka Kaspars Gerhards 2019. gadā par
augstiem sasniegumiem apbalvoja 57 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 2019”, “Zelta Čiekurs 2019” un “Lielais Loms 2019” kalendārs
2019. gadam.
ZM noslēgusi dažāda veida vienošanos par sadarbību ar 20 Latvijas un ārvalstu
organizācijām, tostarp nevalstiskajām, un izveidojusi vairāk nekā 40 darba grupu, kurās
darbojas valsts, pašvaldību, uzņēmējvides un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Regulāri aktualizēta informācija ministrijas tīmekļvietnē – publicēta jaunākā
informācija aktualitāšu un “Informācijas plašsaziņas līdzekļiem” sadaļā. Lai
noskaidrotu sabiedrības viedokli, sadaļā “Aptauja” ievietotas 16 ekspresaptaujas par
ZM kompetences nozarēm un sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – 112 normatīvo aktu
projekti. Regulāri publicēta informācija par svarīgākajiem ZM pasākumiem un norisēm
tīmekļvietnes sadaļā “Darba plāns”. Savukārt sadaļā “Pircēja ceļvedis” ievietoti četri
raksti: “Medus – veselīgs uzturā un smeķīgs našķis”, “Svarīgi zināt – par pārtikas
produktu derīguma termiņiem”, “Īsi par gardo un visā pasaulē iecienīto dzērienu –
kafiju” un “Piens, gaļa un zivis – vai tiešām no Latvijas ražotājiem?”.
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa kopā ar FM kolēģiem turpina popularizēt
ES fondu ieguldījumu Latvijas reģionos.
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
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saeimas (ZSA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA)
sanāksmēm un Lauksaimnieku konsultatīvās padomes, kā arī Latvijas Pārtikas
uzņēmumu federācijas (LPUF) sanāksmēm.
Gatavota un lauksaimnieku organizācijām regulāri nosūtīta informācija par
ELFLA un ELGF (Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda) nosacījumiem, LAP
pasākumu un tiešo maksājumu un tirgus atbalsta pasākumu finansējumu, grozījumiem
normatīvajos aktos un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes (Agrifish) sanāksmēs.
Organizētas vairākas KLP tematiskās darba grupas, lai kopā ar lauksaimnieku
un vides organizācijām vienotos par KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam
mērķiem, vajadzībām un SVID.
ES Skolu apgādes ar augļiem, dārzeņiem un pienu atbalsta shēmās īstenoti
izglītojoši un informatīvi pasākumi, lai
• atjaunotu pirmsskolas un skolas vecuma bērnu saikni ar lauksaimniecību,
paplašinot viņu zināšanas par lauksaimniecības un pārtikas ražošanu, sezonai
un reģionam raksturīgiem produktiem, kā arī par vietējo pārtikas apriti un cīņu
pret pārtikas izšķērdēšanu,
• uzlabotu pirmsskolas un skolas vecuma bērnu zināšanas par veselīga uztura
jautājumiem,
• informētu sabiedrību par skolu apgādes programmas īstenošanu.
Lai sasniegtu šos mērķus, ZM, LAD un LLU
• īstenoja izglītojoši izzinošus pasākumus 5.–12. klases skolēniem par
lauksaimniecību, vietējo pārtikas apriti, pārtikas izšķērdēšanu, veselīga uztura
jautājumiem Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu ZZ Čempionātā,
• sarīkoja valsts mēroga pasākumu pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no
piecu gadu vecuma (“Stādu kastes” un radošais darbs par paveiktajiem
darbiem un sasniegto rezultātu),
• organizēja reģionālus seminārus skolotājiem sadarbībā ar Izglītības un
zinātnes ministriju (pa reģioniem) par lauksaimniecību, vietējo pārtikas apriti,
pārtikas izšķērdēšanu un veselīga uztura jautājumiem,
• izveidoja trīs videofilmas par Skolu programmu (kā rodas piens un izaug
dārzeņi un augļi, par pārtiku, tās izšķērdēšanu, vietēji audzēto u.tml.),
• izdeva uzdevumu krājumu 1.–3. klases skolēniem “Piens un augļi – mani
draugi!”,
• izveidoja tīmekļvietni, kurā pieejama visa aktuālā informācija par programmu
(http://piensaugliskolai.lv/lv/par-programmu/jaunumi/),
• piedalījās TV raidījumos un sniedza intervijas plašsaziņas līdzekļiem par
skolas augļa un piena programmu.
ZM sadarbībā ar LLKC 2019. gadā rīkoja piecas reģionālās konferences
“Stipri reģioni, stipra valsts!”, kurās lauksaimnieki, uzņēmēji un iedzīvotāji diskutēja
par KLP nākotni pēc 2020. gada. Konferences notika martā un aprīlī Talsos, Jelgavā,
Smiltenē, Aizkrauklē un Preiļos.
Plašsaziņas līdzekļos ir atspoguļota lauku uzņēmēju konkursa “Sējējs 2019”
norise.
Lielu 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 2019. gadā bija šādi:

26

• 26 teritorijās tika īstenota lauku teritorijas veicināšanas programma un uzsākts
darbs ar 38 jauniem klientiem;
• organizēts 261 informatīvs seminārs (5192 dalībnieks) un 50 izglītojošie
semināri (1157 dalībnieki);
• jauniešiem un skolēniem organizēti 167 informatīvie pasākumi
(3708 dalībnieki) un 30 pieredzes braucieni (832 dalībnieki);
• organizēta akcija “Šodien laukos”, kas paredzēta skolēniem 12–16 gadu
vecumā un ietver sešus lielus konkursus, kuros reģistrējās 27 klases
(291 dalībnieks) un 32 individuālie dalībnieki. Noslēguma pasākumā
piedalījās 152 dalībnieki;
• organizēti 96 kapacitātes celšanas pasākumi ZM pakļautībā esošajām iestādēm
un uzņēmumiem ar 2285 dalībniekiem;
• izdoti 12 informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” izdevumi (66 000 eksemplāru
gadā), katru nedēļu publicēta izdevuma elektroniskā versija “Lauku e-Lapa”
(51 laidiens, kas tiek izsūtīts elektroniski vairāk nekā 13 000 “Lauku e-Lapas”
abonentiem),
• 26 LLKC biroju teritorijās īstenota vietējo lauksaimniecības produkcijas
ražotāju un mājražotāju programma un ar konsultantu palīdzību reģistrēti
20 jauni mājražotāji, noorganizētas 49 grupu konsultācijas (641 dalībnieks) un
trīs kooperatīvo sabiedrību sapulces, kā arī kooperatīviem piesaistīti astoņi
jauni biedri;
• organizēts pasākumu kopums “Novada Garša”, kura mērķis bija iepazīstināt
Latvijas iedzīvotājus un viesus ar vietējās produkcijas ražotājiem. Kopumā
novadīti četri reģionālie pasākumi un viens noslēguma pasākums un
konference. Kopumā pasākumus apmeklējuši aptuveni 12 000 apmeklētāju, un
tajos piedalījās 232 ražotāji;
• izveidots elektroniskais katalogs www.novadagarsa.lv, kas apvieno Latvijas
produkcijas ražotājus. Gada beigās katalogā tika elektroniski ievadītas
292 saimniecības, no tām 112 publiskotas;
• īstenota ekonomiskā analīze LAP efektīvākai apguvei – veikta tendenču
analīze 14 lauksaimniecības produktu ražošanas veidiem, apkopojot
2018. gada datus no 134 saimniecībām un grāmatvedības datus no
65 saimniecībām, iegūta informācija par degvielas izmantojamību un
realizācijas cenu aprēķins pašizmaksas sarakstā iekļautajiem lauksaimniecības
produkcijas veidiem, kas ražoti pēc bioloģiskās un konvencionālās metodes,
kā arī noorganizētas divu dienu mācības LLKC ekonomikas speciālistiem un
vienas dienas mācības grāmatvedības speciālistiem;
• organizēts konkurss “Laukiem būt”, kurā iesniegti 64 darbi. Konkursa gaitā
organizētas 27 informatīvās dienas (314 dalībnieki) un apmācība, par kuru
sertifikātu saņēmuši 206 dalībnieki;
• 77 lauku konsultanti reģionos aktīvi iesaistījās katalogā www.novadagarsa.lv
ietverto saimniecību piesaistīšanā;
• uzturēti septiņi interneta rīki un programmas,
• uzturēts 26 moderno tehnoloģiju prakšu saimniecību tīkls, nodrošinot mācību
praksi profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
• saimniekošanas efektivitātes un ilgtspējas celšanai izveidotas interešu grupas
lopkopībā, aitkopībā un augkopībā, sagatavotas dažādas rokasgrāmatas,
informatīvi materiāli un rīki, organizētas interešu grupu tikšanās, kā arī divas
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darba grupas par SEG emisiju mazinošiem pasākumiem Latvijā ar
konsultantu, LLU pētnieku un ZM pārstāvju piedalīšanos;
• sniegts atbalsts dažādu pasākumu organizēšanā (“Traktordienas 2019”, “Sējējs
2019”, piena produktu noslēgumu pasākums, tehniskais nodrošinājums dalībai
starptautiskajā izstādē “Zaļā nedēļa” Vācijā),
• organizētas vairākas konferences – biškopju konference, “Nordic-Baltic Rural
Network meeting”, “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P.,
“Meža nozares konference 2019” , kā arī piecas ZM konferences “Stipri
reģioni, stipra valsts”;
• īstenoti viedo ciemu un bioekonomikas atbalsta pasākumi, noorganizējot
septiņas tikšanās ar Alsungas viedā ciema rīcības grupu, publikācijas par
viedajiem ciemiem un bioekonomiku, sarīkots pieredzes apmaiņas brauciens
“Inovatīva vietējo resursu izmantošana” un seminārs bioekonomikā.
Mežsaimniecība. Atzīmējot ikgadējo Meža dienu 91. gadskārtu, Meža dienu
laikā, tāpat kā iepriekšējos gados, Latvijas sabiedrība tika aicināta darīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem, labiekārtot un radīt jaunas atpūtas vietas mežā, kā arī
veidot jaunas aktīvu dzīvesveidu veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un
pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Meža dienu 2019 moto bija “Iepazīsties –
mežs!”.
2019. gadā notika četri Meža dienu lielpasākumi – Meža dienu pasākums
Jelgavā, pasākums “Meža ABC” (Kuldīgas novadā) un Latvijas Meža dienas (Latvijas
valsts mežu Dabas parkā Tērvetē), kā arī pirmoreiz – AS “Latvijas Finieris”
organizētais pasākums “Latvijas Finiera Zaļā klase”, pulcējot bērnus un jauniešus no
50 dažādām Latgales reģiona skolām.
Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar 61 Latvijas pašvaldību turpināja pirms
četriem gadiem sākto tradīciju – kopt senos un jaunizveidotos parkus, atjaunot
dendroloģiskos stādījumus un sakopt alejas, papildināt tās ar jauniem stādījumiem.
Meža dienu 2019 pasākumi notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (59 novados un
divās lielajās pilsētās), un to laikā tika sakopti parki, atjaunoti stādījumi, parkos
izvietotas mazā arhitektūras formas – pašvaldību simboli, tiltiņi, soli, galdi, atkritumu
urnas u.c. Meža dienu pasākumos tika sniegta informācija par parku plānošanas un
labiekārtošanas jautājumiem, koku nozīmi ainavā un parku arhitektūrā un izvietoti
informācijas stendi, lai ikdienā parka viesi var pilnveidot savas zināšanas.
Meža nozares Gada balva “Zelta čiekurs” ir nozares augstākais apbalvojums
un atzinība par ieguldījumu nozares attīstībā. Meža nozares Gada balvas pasniegšanas
ceremonija 2019. gadā notika sešpadsmito reizi. Balvas pretendentu vērtēšanu organizē
ZM, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti, otrajā –
zemkopības ministra vadītā Meža dienu komiteja. Meža dienu komiteja nosaka meža
nozares gada balvas “Zelta čiekurs” ieguvējus nominācijās “Par mūža ieguldījumu”,
“Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”, “Par ieguldījumu
nozares attīstībā” un “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”. Par mūža ieguldījumu
tika godināti četri nozares ļaudis. Pārējās nominācijās kritērijs ir pēdējo divu gadu laikā
paveiktais. Balvas ieguvēji saņem lielo Zelta čiekuru, savukārt pārējiem laureātiem tiek
pasniegts mazais Zelta čiekuriņš.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”, kas
2019. gadā notika trīspadsmito reizi, piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un
profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kas izzināja
bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā un citviet pasaulē (tautsaimniecībā, medicīnā,
kultūrā u.c.). Konkursa moto – “Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā!” Lai
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piedalītos konkursā, bija jāizpēta literatūras un citi informācijas avoti par bērza
daudzveidīgo izmantošanu Latvijā un pasaulē. Tāpat ir jādodas izpētes pārgājienā vai
ekskursijā un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā
stāstījumā, esejas vai citā literārā veidā par interesantiem novērojumiem un
atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju.
Apbalvošanas pasākums notika Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”.
Par mežsaimniecības aktualitātēm 2019. gadā rīkotas vairākas konferences,
kuru dalībnieki diskutēja par meža politikas dokumentiem, ekonomikas attīstību,
pieejamo atbalstu meža īpašniekiem u.c. aktuāliem jautājumiem.
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 ir gatavojuši informāciju un atbildes uz
mežsaimnieku un dažādu interešu grupu pārstāvju jautājumiem. Apkopoto informāciju
zemkopības ministrs un dažādu jomu ministrijas eksperti ir izmantojuši diskusijās ar
mežsaimniekiem, kokrūpniekiem, vides aktīvistiem, medniekiem un citiem
interesentiem.
VLT galvenie informēšanas pasākumi 2019. gadā bija šādi:
• izdoti četri informatīvie izdevumi meža īpašniekiem “e-Čiekurs”, katrs 5000
eksemplāros, kā arī “e-Čiekurs” informācija atsevišķā pielikumā ir pievienota
izdevumam “Lauku e-Lapa”;
• VLT pasākumos Meža un konsultāciju pakalpojuma centra (MKPC)
speciālisti meža īpašniekiem organizējuši 110 informatīvo semināru
(1389 klausītāji) un 10 izglītojošu semināru (159 dalībnieki);
• MKPC reģionālo nodaļu darbinieki – meža gidi – dažādos Latvijas reģionos,
pārsvarā lauku teritoriju skolās, novadīja 96 nodarbības un pasākumus kopumā
2495 skolēniem;
• organizēta “Meža nozares konference 2019” par aktuālajiem ar meža nozari
saistītiem tematiem. Konferenci apmeklēja ap 200 dalībnieku.
Meža un konsultāciju pakalpojuma centrs
•

•

•
•
•

LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” organizējis 27 mācību grupas par dažādiem tematiem,
apmācot 496 dalībniekus – meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos un
medniekus,
LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana” visā Latvijā izveidojis 30 meža apmeklējumu grupas.
Apakšpasākumā piedalījušies 556 interesenti, kā arī ārpus Latvijas meža
apmeklējumos uz Vāciju, Itāliju un Slovākiju devušies 75 dalībnieki – meža
īpašnieki un meža nozarē nodarbinātie,
Organizējis mednieku kandidātu mācības Valmierā un Dagdā,
LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai” sniedzis konsultācijas 215 meža īpašniekiem par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un ūdens resursiem,
nodrošinājis tālmācības platformu, ko 2019. gadā apmeklējis 11 251 unikālais
apmeklētājs,
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•

arī šajā gadā turpinājis līdzdalību Interreg Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības projektā “Accelerating production of forest
bioenergy in the Baltic Sea Region” (Baltic ForBio).

Zivsaimniecība. 2019. gada 27. novembrī Lapmežciemā tika organizēta gada
konference zivsaimniekiem “Zivsaimniecības attīstības izaicinājumi un iespējas”. Tajā
zemkopības ministrs un ZM speciālisti informēja par programmas izstrādi
zivsaimniecībā nākamajam plānošanas periodam, nozares attīstības tendencēm un
aktualitātēm, tūrisma iespējām piekrastē, nozares popularizēšanu un sadarbību, kā arī
atbildēja uz zivsaimnieku jautājumiem.
Ir sagatavota informācija un atbildes uz zivsaimnieku jautājumiem par EJZF
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes un Makšķernieku organizāciju sadarbības
padomes sanāksmēm. Apkopoto informāciju zemkopības ministrs izmantojis diskusijās
ar zivsaimniekiem un makšķerniekiem.
Zivsaimnieki ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri tikuši informēti par
EJZF pasākumu atvēršanas termiņiem un nosacījumiem, kā arī izmaiņām ES atbalsta
zivsaimniecībai administrēšanā un zivsaimniecības attīstības projektu finansējumā.
Zemkopības ministrs ir ticies ar vadošajiem Latvijas zivsaimniekiem un zivju
produkcijas ražotājiem un diskutējis par nozares aktualitātēm.
Zemkopības ministrs un ZM speciālisti piedalījušies vairākās Latvijas Radio,
Latvijas Televīzijas, LNT diskusijās un tiešraidēs par atbalsta pasākumiem
zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā un atbalsta aprisēm pēc 2020. gada.
ZM vietnē regulāri aktualizēti aptaujas sadaļas jautājumi, tostarp par
zivsaimniecību.
LLKC struktūrvienība Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST)
nodrošināja regulāru informācijas apriti, ievietojot aktuālās ziņas savā tīmekļvietnē
www.zivjutikls.lv, sekojot līdzi jaunumiem, kā arī informējot par aktualitātēm EJZF
izmantošanā un Rīcības programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam.
Galvenie zivsaimniecības uzņēmēju informēšanas pasākumi 2018. gadā bija šādi:
• izdoti četri izdevuma “Zivju Lapa” laidieni (iznāk vienu reizi trīs mēnešos,
14 000 eksemplāri gadā). Izdevums pieejams arī elektroniski
ZST tīmekļvietnē http://www.laukutikls.lv/informativie-materiali/zivjulapa;
• sagatavota un 1000 eksemplāros izdota “Zivsaimniecības gadagrāmata
2019”, kas publicēta arī elektroniski – http://www.laukutikls.lv/latvijaszivsaimniecibas-gadagramata-2019;
• organizēti 10 semināri – pieci izglītojoši un pieci informatīvi, ko apmeklēja
165 dalībnieki, sniegta informācija par aktualitātēm zivsaimniecībā – par
EJZF atbalsta iespējām piekrastes zvejniecībai pašreizējā plānošanas
periodā, kā arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādi un mārketingu;
• notikuši 11 pieredzes apmaiņas braucieni, no tiem trīs uz citām
ES dalībvalstīm, lai apgūtu labās prakses piemērus un veidotu sadarbību ar
kaimiņvalstu piekrastes zvejniekiem un akvakultūras uzņēmējiem;
• aktivitātē “Zivsaimniecības popularizēšana skolā” notikuši pieci pasākumi
skolēniem, dodot iespēju 121 Latvijas vispārizglītojošos izglītības iestāžu
skolēnam ieskatīties zivsaimniecības norisēs. Skolēni tikās ar nozares
uzņēmējiem un apmeklēja uzņēmumus, kā arī iepazinās ar zvejniecības un
zivrūpniecības produkcijas ražošanas tradīcijām Latvijā. Tāpat turpinās
akcija “Šodien laukos”.
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Stiprinot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu
risināšanā, ZM 2019. gadā plašsaziņas līdzekļos ievietoja informāciju par iespēju
pieteikties Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē. Mājas (istabas)
dzīvnieku īpašniekiem 2019. gadā tika arī sagatavota informācija plašsaziņas
līdzekļiem par dzīvnieku patversmēm un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildību, kā arī
jaunajiem grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā. Savukārt Latvijas Dzīvnieku
barības ražotāju un tirgotāju asociācijas rīkotajā sanāksmē tika izklāstīti aktuālie
dzīvnieku barības aprites jautājumi.
4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Ministrija arī 2019. gadā turpināja ilglaicīgo rezultatīvo sadarbību ar dažādām
nevalstiskajām organizācijām savas kompetences jautājumos, tā veicinot nevalstiskā
sektora aktīvu līdzdalību nozares politikas lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā.
Reizē ar to tiek sekmēta objektīvas informācijas apmaiņa un sociālais dialogs par
dažādiem normatīvo aktu projektiem, kopīgi strādājot darba grupās. Ministrija atzinīgi
vērtē nevalstiskā sektora sadarbības partneru ieguldījumu nozares normatīvo aktu
pilnveidošanā un komunikācijas vides uzlabošanā. 2019. gada laikā notikusi virkne
dažādu ministrijas sadarbības pasākumu ar nevalstisko sektoru.
• Dažādas sanāksmes ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītām NVO,
piemēram, par KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam izstrādi, un valsts
atbalstu lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības
veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās, kā arī LEADER
domubiedru un darītāju un partneru ziemas forums par mūsu rīcību šodien
labākai rītdienai, īstenojot stratēģiju “Sabiedrības virzīta vietējā attīstība”.
• Tikšanās ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, to pārstāvošām NVO,
vietējām rīcības grupām, zinātnisko iestāžu ekspertiem, LPS un
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvjiem, diskutējot par Rīcības
programmu zivsaimniecības attīstībai 2021–2027.
• Dalība reģionālajās konferencēs “Stipri reģioni, stipra valsts!” par Latvijas
reģionu attīstību nākamajā ES plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam.
• Tikšanās ar Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāvjiem un PVD inspektoriem
par veterināro zāļu aprites jautājumiem, tostarp antimikrobiālo līdzekļu
piesardzīgu un atbildīgu lietošanu un “Vienu veselību”.
• Vairākas tikšanās ar LOSP gaļas grupu un piena grupu pārstāvjiem par labu
dzīvnieku veselības pārvaldību un atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu.
• Intervija LR1 par biodrošības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) un AMR ierobežošanas pasākumiem.
• Sagatavota informācija Latvijas Veterinārārstu biedrībai par Veselības
ministrijas un ZM rīcības plānu AMR ierobežošanai “Viena veselība”.
• Tikšanās ar Latvijas cūku audzētāju asociācijas pārstāvjiem par dažādām
tēmām, tostarp Aujeski slimības uzraudzības programmas ieviešanas
pasākumiem un ieguvumiem no tās ieviešanas, biodrošības prasību ievērošanu
un ĀCM ierobežošanas pasākumiem un antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu
lietošanu.
• ZM organizēja tikšanos ar deputātiem un visām ieinteresētajām personām, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar dzīvnieku labturības aspektiem, un to, kā
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mazināt patversmēs nonākušo klaiņojošo dzīvnieku skaitu un stiprināt
dzīvnieku īpašnieku atbildību.
Ministrijā 2019. gadā darbojās virkne pastāvīgo konsultatīvo institūciju:
• Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome
• Nacionālā augu šķirņu padome
• Augu veselības starpinstitūciju darba grupa
• Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupa
• Medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvā padome
• Meža attīstības fonda (MAF) konsultatīvā padome
• Meža konsultatīvā padome (MKP)
• Zivsaimniecības konsultatīvā padome
• starpinstitūciju darba grupa “Zivsaimniecība”
• Sēklkopības, mēslošanas līdzekļu, lopkopības un ciltsdarba starpinstitūciju
darba grupa
• Ģenētisko resursu padome
• Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgstpējīgas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome
• Rīcības programmas 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, kas 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 veidošanā par
konkrēto jautājumu, lai ES tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to – visas Latvijas
sabiedrības intereses lauksaimniecības jomā.
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5. ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS 2020. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
5.1. 2020. gadā iecerētie svarīgākie pasākumi un iniciatīvas
• Pārstāvēt bioekonomikas nozari ES pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas
“Apvārsnis Eiropa” 6. klastera darba grupās, arī informējot zinātniskos
institūtus par aktualitātēm un saskaņojot viedokli.
• Pievienoties starptautiskajam lauksaimniecības dzīvnieku gēnu tīklam EUGENA,
lai nodrošinātu ilglaicīgu šķirņu saglabāšanu un izpēti.
• Līdzdalība Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētā projektā.
• LIFE programmas projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu
ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” īstenošana.
• KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam projekta izstrāde un saskaņošanas
uzsākšana ar Eiropas Komisiju.
• Turpināt organizēt tematiskās darba grupas ar NVO sektora pārstāvjiem, lai
diskutētu par vajadzībām, plānotajiem mērķiem un sasniedzamajiem
rezultātiem KLP Stratēģiskā plāna 2021.–2027. gadam izstrādei.
• Sagatavot informatīvo ziņojumu par samazinātās PVN likmes 5 % apmērā
augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas rezultātiem, kā arī priekšlikumus par
šīs likmes piemērošanu svaigai gaļai, svaigām zivīm, piena pamatproduktiem
un olām.
• Turpināt Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanu personālvadības
procesu standartizēšanā un centralizācijā.
• Līdzdarboties Valsts kancelejas projektā pie Tiesību aktu projektu portāla
izstrādes.
• Turpināt dalību Valsts kancelejas projektā pie CIVIS izstrādes.
• Turpināt īstenot ERAF līdzfinansēto projektu “Zemkopības ministrijas un tās
padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”,
nodrošinot informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un integrāciju ar
zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem.
• Izvērtēt un kopā ar padotības iestādēm organizēt kopīgas publisko iepirkumu
procedūras, nodrošinot administratīvā sloga samazināšanu un centralizēto
iepirkumu apjoma palielinājumu zemkopības nozarē iesaistītajām iestādēm.
• Turpināt iesākto darbu zemkopības resora iestāžu IKT resursu konsolidācijai uz
ZM vienotā datu centra bāzes.
• Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021–2027 projekta izstrāde,
NVO iesaistīšana tā sagatavošanā, saistītie komunikācijas pasākumi.
• Zivju resursu atražošanas plāna 2021.–2024. gadam izstrāde
• Darba turpināšana pie Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna
2021.–2027. gadam izstrādes, sagatavojot situācijas analīzi, nosakot SVID un
vajadzības, kā arī intervenču stratēģijas. Turpināt diskusijas ar sabiedrību.
• Ar normatīvo regulējumu paredzēt valsts atbalstu maziem ražojošiem
lauksaimniekiem, lai veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecības nozarē un
motivētu lauksaimniekus integrēties tirgū, kā arī stiprinātu to dzīvotspēju,
sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavu sakoptību.
• Turpināt darbu pie pārtikas nozarei būtisku jautājumu risināšanas, tostarp zaļā
publiskā iepirkuma (pārtikas piegādes un ēdināšanas) jomu regulējošās
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normatīvās bāzes pilnveidošanas, valsts normatīvo aktu izstrādes direktīvas par
negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
pārņemšanai Latvijā u.c.
• Turpināt īstenot ES Skolu apgādes ar svaigiem augļiem un dārzeņiem un pienu
programmu, tostarp skolēnus izglītojošus un sabiedrību informējošus
pasākumus.
• Nodrošināt valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības politiku īstenošanas
instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts budžetā.
• Nodrošināt ELGF un ELFLA Kompetentās iestādes funkciju izpildi un EJZF
Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
• Strādāt pie jaunajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un jaunā ietvara izveides
jaunajam 2021.–2027. gada finanšu plānošanas periodam.
• Pārskatīt izdevumus PVD un BIOR kapacitātes stiprināšanai saistībā ar ES tiesību
aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības
nekaitīguma uzraudzības pasākumu īstenošanu.
• Jauna Veterinārmedicīnas likumprojekta izstrādāšana saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/429 par
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus
dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”).
• Pārskatīt narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites prasības, lai veicinātu
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu pieejamību dzīvnieku ārstēšanai un
samazinātu administratīvo slogu veterinārmedicīnas prakses iestādēm.
• Turpināt darbu saistībā ar bisfenola A piesārņojuma jautājumiem un informatīvā
ziņojuma gatavošanu par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu
ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša pārtikas
iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī pie Eiropas Savienības
un nacionālo tiesību regulējuma par bisfenolu.
• Turpināt darbu pie informatīvā ziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes
jaunā direktīvas projekta par dzeramā ūdens kvalitāti jautājumiem.
• Turpināt īstenot pasākumus EK iniciatīvas pārtikas pārpalikumu pārdales
veicināšanai, paplašinot ziedošanai paredzētās pārtikas labdarības organizāciju
saņēmēju loku.
• Organizēt sanāksmēs, piesaistot sabiedrību un veicinot tās ieinteresētību, par
dzīvnieku labturības jautājumiem un to, kā mazināt patversmēs nonākušo
klaiņojošo dzīvnieku skaitu.
5.2. Iestādes finanšu saistības 2020. gadā
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds – 314 369 897 EUR
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – 219 492 443 EUR
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds – 38 831 186 EUR
3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” – 1 074 533 EUR
Citi ES politiku instrumenti – 7 069 181 EUR
Iemaksas starptautiskajās organizācijās – 423 385 EUR
Citas ilgtermiņa saistības – 1 153 217 EUR

•

Avots: likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” ar Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 22.07.2020
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6. SAĪSINĀJUMI
AS LVM –
AAI –
AAL –
ALDG –
ALTUM –
BIOR –
CSP –
EK –
ELFLA –
ELGF –
ELVGF –
ERAF –
ES –
ESAO –
ESF –
EZF –
EJZF –
ĢIS –
ĢMO –
IKP –
IVS –
KLP –
KNAB –
LAD –
LAP –
LAF –
LDC –
LOSP –
LPS –
LPUF –
LLKC –
LZIKIS –
MK –
ML –
NPKS –
PVD –
PVTM –
SUDAT –
VAAD –
VLT –
VPM –
ZM –
ZRP –
ZST –

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 zinātniskais institūts “BIOR”
Centrālās statistikas pārvalde
Eiropas Komisija
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas sadarbības un attīstības organizācija
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Zivsaimniecības fonds
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
ģenētiski modificētie organismi
iekšzemes kopprodukts
integrētā vadības sistēma
Kopējā lauksaimniecības politika
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Lauku atbalsta dienests
Lauku attīstības programma
Lauku attīstības fonds
Lauksaimniecības datu centrs
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
valsts informācijas sistēma “Latvijas Zivsaimniecības integrētā
kontroles un informācijas sistēma”
Ministru kabinets
mēslošanas līdzekļi
Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
Pārtikas un veterinārais dienests
papildu valsts tiešie maksājumi
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts Lauku tīkls
vienotā platības maksājuma shēma
Zemkopības ministrija
Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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1. PIELIKUMS
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu līdzekļu
izlietojums
(eiro)
2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

20.00.00.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

Apstiprināts likumā

Izpilde

12 93 07 40

12 39 99 59

12 97 47 92

dotācijas

8 87 51 14

8 94 22 74

8 88 73 34

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

4 02 52 10

3 45 00 00

4 07 97 74

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

3 04 16

76 85

76 84

2.

Izdevumi (kopā)

12 61 00 79

13 39 94 42

12 99 65 18

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

12 19 02 86

12 74 76 36

12 39 08 09

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 02 88 18

11 53 80 15

11 18 11 88

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 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

41 97 93

65 18 06

60 57 09

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

11 76 92 72

11 19 03 38

11 76 51 71

dotācijas

7 71 36 46

7 73 26 53

7 67 77 13

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

4 02 52 10

3 45 00 00

4 07 97 74

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

3 04 16

76 85

76 84
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.

Izdevumi (kopā)

11 44 86 11

12 18 98 21

11 78 68 97

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

11 02 88 18

11 53 80 15

11 18 11 88

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 02 88 18

11 53 80 15

11 18 11 88

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

41 97 93

65 18 06

60 57 09

20.02.00.

Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

1.2.

dotācijas

1 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

1.3.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

1 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

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 16 14 68

1 20 96 21

1 20 96 21

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)

27 11 61 85

27 37 67 56

27 14 04 83

1.1.

dotācijas

23 80 93 79

24 01 97 35

23 53 77 32
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

3 30 68 06

3 35 39 91

3 59 97 21

0

30 30

30 30

Izdevumi (kopā)

27 16 32 58

28 19 60 00

27 04 34 62

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

26 11 27 79

27 11 69 77

26 04 21 77

2.1.1.

kārtējie izdevumi

18 94 08 82

19 78 69 16

19 14 54 55

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

7 01 61 28

7 17 42 92

6 74 09 53

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

15 57 69

15 57 69

15 57 69

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1 05 04 79

1 07 90 23

1 00 12 85

21.01.00.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

8 41 00 17

8 72 04 90

8 24 52 17

1.1.

dotācijas

8 41 00 17

8 72 04 90

8 24 52 17

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

8 41 00 17

8 72 04 90

8 24 52 17

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 29 83 07

8 62 56 80

8 15 04 07

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 32 77 66

1 49 69 75

1 45 50 41

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

6 97 05 41

7 12 87 05

6 69 53 66

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

11 17 10

9 48 10

9 48 10

21.02.00.

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

18 70 61 68

18 65 62 66

18 89 52 66

1.1.

dotācijas

15 39 93 62

15 29 92 45

15 29 25 15

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

3 30 68 06

3 35 39 91

3 59 97 21

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

30 30

30 30

2.

Izdevumi (kopā)

18 75 32 41

19 47 55 10

18 79 82 45

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

17 81 44 72

18 49 12 97

17 89 17 70

2.1.1.

kārtējie izdevumi

17 61 31 16

18 28 99 41

17 69 04 14

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

4 55 87

4 55 87

4 55 87

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

15 57 69

15 57 69

15 57 69

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

93 87 69

98 42 13

90 64 75

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

10 74 46 84

11 73 64 61

11 73 64 60

1.1.

dotācijas

10 74 46 84

11 73 64 61

11 73 64 60

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

10 74 46 84

11 73 64 61

11 73 64 60

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

10 74 46 84

11 73 64 61

11 73 64 60

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

14 99 12

14 99 12

14 99 12

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

22.01.00.

Profesionālā izglītība

1.

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

10 59 47 72

11 58 65 49

11 58 65 48

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

64 47 67

64 47 67

64 47 67

1.1.

dotācijas

64 47 67

64 47 67

64 47 67

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

64 47 67

64 47 67

64 47 67

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

64 47 67

64 47 67

64 47 67

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

64 47 67

64 47 67

64 47 67

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

22.02.00.

Augstākā izglītība

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

9 45 19 38

9 81 86 10

9 81 86 10

1.1.

dotācijas

9 45 19 38

9 81 86 10

9 81 86 10

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

9 45 19 38

9 81 86 10

9 81 86 10

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

9 45 19 38

9 81 86 10

9 81 86 10

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

22.05.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

14 99 12

14 99 12

14 99 12

1.1.

dotācijas

14 99 12

14 99 12

14 99 12

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

14 99 12

14 99 12

14 99 12

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

14 99 12

14 99 12

14 99 12

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

14 99 12

14 99 12

14 99 12

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

22.06.00.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

49 80 67

1 12 31 72

1 12 31 71

1.1.

dotācijas

49 80 67

1 12 31 72

1 12 31 71

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

49 80 67

1 12 31 72

1 12 31 71

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

49 80 67

1 12 31 72

1 12 31 71

2.1.1.

kārtējie izdevumi

9 45 19 38
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9 81 86 10

9 81 86 10

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

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

24.00.00.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

18 09 60 65

16 04 81 73

16 02 16 75

1.1.

dotācijas

17 86 60 23

15 82 86 54

15 82 33 15

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

23 00 42

21 92 12

19 80 53

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

3 07

3 07

2.

Izdevumi (kopā)

18 10 36 11

16 05 90 77

16 03 22 92

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

15 07 10 36

15 51 00 52

15 48 32 67

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 56 00 56

14 47 65 04

14 45 50 58

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

26 22 73

26 14 32

25 67 37

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

24 87 07

77 21 16

77 14 72

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

3 03 25 75

54 90 25

54 90 25

24.01.00.

Meža resursu valsts uzraudzība

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

17 58 50 85

15 01 46 25

14 99 34 66

1.1.

dotācijas

17 35 50 43

14 79 51 06

14 79 51 06

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

23 00 42

21 92 12

19 80 53

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

Izdevumi (kopā)

49 80 67

1 12 31 72

1 12 31 71

0

3 07

3 07

17 59 26 31

15 02 55 29

15 00 40 83
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

14 56 00 56

14 47 65 04

14 45 50 58

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 56 00 56

14 47 65 04

14 45 50 58

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

3 03 25 75

54 90 25

54 90 25

24.02.00.

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

51 09 80

1 03 35 48

1 02 82 09

1.1.

dotācijas

51 09 80

1 03 35 48

1 02 82 09

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

51 09 80

1 03 35 48

1 02 82 09

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

51 09 80

1 03 35 48

1 02 82 09

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

26 22 73

26 14 32

25 67 37

24 87 07

77 21 16

77 14 72

2.1.4.
2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

25.00.00.

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1 87 54 37

1 97 46 35

1 95 22 91

1.1.

dotācijas

1 87 54 37

1 97 46 35

1 95 22 91

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 87 54 37

1 97 46 35

1 95 22 91
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

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

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Apstiprināts likumā

Izpilde

1 73 06 43

1 75 22 77

1 73 21 97

67 77

1 14 02

1 12 46

17 84 55

17 53 24

17 27 84

1 54 54 11

1 56 55 51

1 54 81 67

14 47 94

22 23 58

22 00 94

98 39 71

1 04 91 35

1 04 91 35

98 39 71

1 04 91 35

1 04 91 35

Izdevumi (kopā)

98 39 71

1 04 91 35

1 04 91 35

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

98 39 71

1 04 91 35

1 04 91 35

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

98 39 71

1 04 91 35

1 04 91 35

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

25.02.00.

Zivju fonds

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

89 14 66

92 55 00

90 31 56

1.1.

dotācijas

89 14 66

92 55 00

90 31 56

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

89 14 66

92 55 00

90 31 56

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

74 66 72

70 31 42

68 30 62

2.1.1.

kārtējie izdevumi

67 77

1 14 02

1 12 46

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

17 84 55

17 53 24

17 27 84

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

56 14 40

51 64 16

49 90 32

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

14 47 94

22 23 58

22 00 94

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 85 03 77

4 11 87 34

4 11 87 34

1.1.

dotācijas

3 85 03 77

4 11 87 34

4 11 87 34

1.3.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

3 85 03 77

4 11 87 34

4 11 87 34

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 85 03 77

4 11 87 34

4 11 87 34

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

3 85 03 77

4 11 87 34

4 11 87 34

1.2.

2.1.4.
2.1.5.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

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)

3 09 81 17

3 36 64 74

3 36 64 74

1.1.

dotācijas

3 09 81 17

3 36 64 74

3 36 64 74
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

3 09 81 17

3 36 64 74

3 36 64 74

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 09 81 17

3 36 64 74

3 36 64 74

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

3 09 81 17

3 36 64 74

3 36 64 74

2.2.

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

26.03.00.

Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

75 22 60

75 22 60

75 22 60

1.1.

dotācijas

75 22 60

75 22 60

75 22 60

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

75 22 60

75 22 60

75 22 60

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

75 22 60

75 22 60

75 22 60

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

75 22 60

75 22 60

75 22 60

5 63 19 01

5 83 67 23

5 70 33 14

2.1.4.
2.1.5.

2.2.

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

27.00.00.

Augu veselība un augu aprites uzraudzība

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2.1.4.
2.1.5.
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.1.

dotācijas

2 89 91 86

2 89 91 02

2 89 91 02

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

2 73 27 15

2 90 46 21

2 77 14 41

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

3 30 00

3 27 71

2.

Izdevumi (kopā)

6 00 47 39

6 41 59 00

5 55 10 91

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 60 19 66

6 03 60 17

5 17 12 08

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5 05 22 05

5 85 17 20

5 17 12 08

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

54 97 61

18 42 97

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

40 27 73

37 98 83

37 98 83

61.00.00.

Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

14 68 71

13 96

13 95

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

14 68 71

13 96

13 95

2.

Izdevumi (kopā)

14 68 71

13 96

13 95

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

93 02

13 96

13 95

2.1.1.

kārtējie izdevumi

93 02

13 96

13 95

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
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

61.08.00.

Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014–2020)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.
2.
2.1.

Apstiprināts likumā

Izpilde

13 75 69

0

0

14 68 71

13 96

13 95

transferti

14 68 71

13 96

13 95

Izdevumi (kopā)

14 68 71

13 96

13 95

uzturēšanas izdevumi (kopā)

93 02

13 96

13 95

2.1.1.

kārtējie izdevumi

93 02

13 96

13 95

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

13 75 69

0

0

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

1.1.

dotācijas

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 00 50

24 62 36

18 11 60

48

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

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

62.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

1.1.

dotācijas

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

11 41 72

2 72 64 90

2 47 77 91

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 00 50

24 62 36

18 11 60

2.1.1.

kārtējie izdevumi

8 00 50

24 62 36

18 11 60

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

3 41 22

2 48 02 54

2 29 66 31

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 94 64 30 28

3 04 80 30 92

3 10 25 78 53

1.1.

dotācijas

2 93 32 05 81

3 02 30 30 92

3 02 20 94 89

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1 32 24 47

2 50 00 00

8 04 83 64

49

8 00 50

24 62 36

18 11 60

3 41 22

2 48 02 54

2 29 66 31

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 94 07 00 43

3 05 37 60 77

3 03 69 52 86

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 94 07 00 43

3 05 37 60 77

3 03 69 52 86

2.1.1.

kārtējie izdevumi

18 24 04

2 50 00 00

1 38 96 44

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 93 44 25 13

3 02 35 16 84

3 01 87 48 32

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

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)

2 94 64 30 28

3 04 80 30 92

3 10 25 78 53

1.1.

dotācijas

2 93 32 05 81

3 02 30 30 92

3 02 20 94 89

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 94 07 00 43

3 05 37 60 77

3 03 69 52 86

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 94 07 00 43

3 05 37 60 77

3 03 69 52 86

2.1.1.

kārtējie izdevumi

18 24 04

2 50 00 00

1 38 96 44

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 93 44 25 13

3 02 35 16 84

3 01 87 48 32

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

65.00.00.

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

1 32 24 47

50

2 50 00 00

8 04 83 64

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 01 27 55 20

2 57 57 04 89

2 56 44 45 96

1.1.

dotācijas

3 01 27 55 20

2 57 57 04 89

2 56 44 45 96

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

3 01 27 55 20

2 57 57 04 89

2 56 44 45 96

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 55 30 41 95

2 14 09 72 04

2 13 00 90 70

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 83 22 81

6 59 36 27

6 57 01 89

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 33 41 76 68

1 83 24 36 03

1 83 24 36 01

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

15 05 42 46

24 25 99 74

23 19 52 80

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

45 97 13 25

43 47 32 85

43 43 55 26

65.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 68 90 74 39

2 26 46 03 93

2 26 22 48 35

1.1.

dotācijas

2 68 90 74 39

2 26 46 03 93

2 26 22 48 35

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 68 90 74 39

2 26 46 03 93

2 26 22 48 35

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 33 30 66 90

1 83 40 41 53

1 83 20 44 01

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 29 82 30 03

1 79 23 88 66

1 79 23 88 65

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

51

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

65.09.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

44 16 81

10 13 36

10 13 34

1.1.

dotācijas

44 16 81

10 13 36

10 13 34

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

44 16 81

10 13 36

10 13 34

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

44 16 81

10 13 36

10 13 34

65.20.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

11 07 78 02

11 13 32 59

11 10 42 39

1.1.

dotācijas

11 07 78 02

11 13 32 59

11 10 42 39

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

11 07 78 02

11 13 32 59

11 10 42 39

3 48 36 87

4 16 52 87

3 96 55 36

35 60 07 49

43 05 62 40

43 02 04 34

52

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

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.

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

10 64 03 36

10 81 75 50

10 79 04 81

6 83 22 81

6 59 36 27

6 57 01 89

3 59 46 65

4 00 47 37

4 00 47 36

uzturēšanas izdevumu
transferti

21 33 90

21 91 86

21 55 56

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

43 74 66

31 57 09

31 37 58

65.21.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

20 84 85 98

19 87 55 01

19 01 41 88

1.1.

dotācijas

20 84 85 98

19 87 55 01

19 01 41 88

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

20 84 85 98

19 87 55 01

19 01 41 88

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

11 35 71 69

19 87 55 01

19 01 41 88

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 35 71 69

19 87 55 01

19 01 41 88

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

9 49 14 29

0

0

66.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

26 31 91 59

22 98 09 07

22 27 42 99

1.1.

dotācijas

26 31 91 59

22 98 09 07

22 27 42 99

53

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

26 31 91 59

22 98 09 07

22 27 42 99

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

24 34 55 47

20 57 00 77

19 89 41 96

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 05 07 03

1 05 77 08

1 02 09 12

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

17 43 51 98

15 16 91 82

14 89 88 35

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

5 85 96 46

4 34 31 87

3 97 44 49

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1 97 36 12

2 41 08 30

2 38 01 03

66.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

21 31 47 03

19 20 95 83

18 91 81 55

1.1.

dotācijas

21 31 47 03

19 20 95 83

18 91 81 55

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

21 31 47 03

19 20 95 83

18 91 81 55

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

19 62 82 38

17 01 42 22

16 73 49 92

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

17 04 79 24

14 64 65 35

14 37 61 89

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2 58 03 14

2 36 76 87

2 35 88 03

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1 68 64 65

2 19 53 61

2 18 31 63

54

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

66.09.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

7 19 76

10 37 64

8 35 08

1.1.

dotācijas

7 19 76

10 37 64

8 35 08

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

7 19 76

10 37 64

8 35 08

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

90 78

82 95

63 20

2.1.1.

kārtējie izdevumi

90 78

82 95

63 20

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

6 28 98

9 54 69

7 71 88

66.20.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1 52 48 73

1 76 75 60

1 73 24 90

1.1.

dotācijas

1 52 48 73

1 76 75 60

1 73 24 90

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 52 48 73

1 76 75 60

1 73 24 90

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 50 43 99

1 64 75 60

1 61 27 38

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 04 16 25

2.1.2.

procentu izdevumi

55

1 04 94 13

1 01 45 92

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

38 72 74

52 26 47

52 26 46

uzturēšanas izdevumu
transferti

7 55 00

7 55 00

7 55 00

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2 04 74

12 00 00

11 97 52

66.21.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 40 76 07

1 90 00 00

1 54 01 46

1.1.

dotācijas

3 40 76 07

1 90 00 00

1 54 01 46

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

3 40 76 07

1 90 00 00

1 54 01 46

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 20 38 32

1 90 00 00

1 54 01 46

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

3 20 38 32

1 90 00 00

1 54 01 46

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

20 37 75

0

0

69.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1 28 31 72

1 30 88 79

1 14 80 70

80 42 20

46 10 71

41 18 12

56

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

2.

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

5 93 92

17 96 80

11 30 27

41 95 60

66 81 28

62 32 31

Izdevumi (kopā)

1 28 31 72

1 30 88 79

1 14 80 70

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 27 67 31

1 28 97 45

1 14 80 70

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 64 05

10 68 78

7 67 53

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

41 95 60

66 81 28

62 32 31

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

73 07 66

51 47 39

44 80 86

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

64 41

1 91 34

0

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 pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

47 89 52

84 78 08

73 62 58

5 93 92

17 96 80

11 30 27

transferti

41 95 60

66 81 28

62 32 31

2.

Izdevumi (kopā)

47 89 52

84 78 08

73 62 58

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

47 89 52

84 78 08

73 62 58

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

41 95 60

66 81 28

62 32 31

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

5 93 92

17 96 80

11 30 27

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

57

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

69.06.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

80 42 20

46 10 71

41 18 12

1.1.

dotācijas

80 42 20

46 10 71

41 18 12

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

80 42 20

46 10 71

41 18 12

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

79 77 79

44 19 37

41 18 12

2.1.1.

kārtējie izdevumi

12 64 05

10 68 78

7 67 53

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

67 13 74

33 50 59

33 50 59

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

70.00.00.

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

5 52 03 51

26 77 79 97

26 70 75 63

1.1.

dotācijas

5 23 95 36

8 76 44 11

8 69 50 46

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

14 77 56

17 83 50 03

17 83 50 02

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

13 30 59

17 85 83

17 75 15

2.

Izdevumi (kopā)

5 52 03 51

26 77 79 97

26 68 54 74

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 51 70 84

26 77 79 97

26 68 54 74

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 75 44 54

3 35 09 76

3 26 66 98

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

17 82 04 12

17 81 21 68

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

1 76 26 30

5 60 66 09

5 60 66 08

64 41
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1 91 34

0

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

70.02.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

32 67

0

0

10 48 89

10 44 84

10 44 83

10 48 89

10 44 84

10 44 83

Izdevumi (kopā)

10 48 89

10 44 84

10 44 83

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

10 48 89

10 44 84

10 44 83

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

10 48 89

10 44 84

10 44 83

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

5 28 24 03

26 52 77 88

26 45 84 23

1.1.

dotācijas

5 23 95 36

8 76 44 11

8 69 50 46

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

4 28 67

17 73 05 19

17 73 05 19

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

0

3 28 58

3 28 58

2.

Izdevumi (kopā)

5 28 24 03

26 52 77 88

26 43 64 82

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 27 91 36

26 52 77 88

26 43 64 82

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 62 13 95

3 20 52 51

3 12 21 89

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

17 82 04 12

17 81 21 68
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2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

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 pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

1 65 77 41

5 50 21 25

5 50 21 25

32 67

0

0

13 30 59

14 57 25

14 46 57

transferti

13 30 59

14 57 25

14 46 57

2.

Izdevumi (kopā)

13 30 59

14 57 25

14 45 09

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

13 30 59

14 57 25

14 45 09

2.1.1.

kārtējie izdevumi

13 30 59

14 57 25

14 45 09

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

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

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

97.00.00.

Nozaru vadība un politikas plānošana

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

7 23 09 04

7 13 72 76

7 13 58 35

1.1.

dotācijas

6 93 09 08

7 13 72 76

7 13 58 35

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

transferti

29 99 96

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

7 23 09 04

7 13 72 76

7 13 58 35

60

2019. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gada izpilde

Apstiprināts likumā

Izpilde

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

7 02 82 13

6 96 30 88

6 96 20 69

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 63 03 37

6 56 02 85

6 55 92 99

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

39 74 72

40 24 29

40 24 29

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

4 04

3 74

3 41

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

20 26 91

17 41 88

17 37 66

99.00.00.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 84 09 64

85 50 34

83 70 00

1.1.

dotācijas

2 84 09 64

85 50 34

83 70 00

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 84 09 64

85 50 34

83 70 00

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 84 09 64

85 50 34

83 70 00

2.1.1.

kārtējie izdevumi

16 15 39

2 02 47

2 00 94

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 11 43 67

78 60 59

78 60 58

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

56 50 58

4 87 28

3 08 48

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati
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2. pielikums.
Darbības rezultātu rādītāji
Saskaņā ar MK 2010. gada 5. maija noteikumu Nr. 413 “Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” 6.3. apakšpunktu tabulā zemāk ir apkopota informācija par
Zemkopības ministrijas atbilstošo budžeta programmu un 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

39 703

1,0

0,24

Skaidrojams ar uzņēmēju izmantotajām atbalsta
programmu sniegtajām iespējām, tāpēc ir
palielinājusies uzņēmumu konkurētspēja un
atbilstība normatīvo aktu prasībām. PVD
konsekventā uzraudzība uzņēmumus ir mudinājusi
ieguldīt darbu un līdzekļus normatīvo aktu prasību
nodrošināšanai,
turklāt
uzņēmumi
iesaistās
produkcijas eksporta pasākumos, un tas 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

20 000

18 853

2,0

1,5

Veiktās pārbaudes dzīvnieku novietnēs finansētas
gan no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas
drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un
kontrole”, gan budžeta apakšprogrammas 70.06.00
“Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”.
Pārbaužu skaits samazinājies galvenokārt tāpēc, ka
pārskata periodā palēninājās dzīvnieku infekcijas
slimību epidemioloģiskā attīstību, jo 2019. gadā ar
Āfrikas cūku mēri inficējās 52 mājas cūkas, bet
2018. gadā slimība tika konstatēta 16705 mājas
cūkām.
Samazinājums skaidrojams ar lauksaimniecības
dzīvnieku novietnēs konstatēto neatbilstību skaita
mazināšanos.

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

80 000

101 491

1,5

0,84

Palielinājies ievesto un tranzīta dzīvnieku izcelsmes
produktu kravu skaits.
Regulāri sniegtas konsultācijas par kravu ievešanu un
biznesa operatoriem normatīvajos aktos noteikto
prasību ievērošanu.

Laboratoriski pārbaudīto kravu
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars palielinājies
saistībā ar pastiprinātu Ukrainas izcelsmes olu un olu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto
0,4
0,79
produktu laboratorisko kontroli.
kravu skaita
Budžeta apakšprogramma 20.02.00 “Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības
laboratoriskie izmeklējumi”
Darbības rezultāts “Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē”
Laboratorisko izmeklējumu
skaits

10 000

10 037
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Darbības rezultāts “Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Papildu
izmeklējumi
aizdomu
gadījumos,
Laboratorisko izmeklējumu
1405 papildu izmeklējumi savvaļas dzīvniekiem
9000
11 352
skaits
(2018. gadā neiztērētais finansējums)

Budžeta apakšprogramma 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu
projektu un pasākumu īstenošanai”
Darbības rezultāts “Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un
apkarošanas pasākumu īstenošanai”
Laboratorisko izmeklējumu
67 000
67 594
skaits
Darbības rezultāts “Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkalpošanā”
Vakcīnu devu skaits miljonos
2019. gadā neizpildītais rādītājs atbilst ārkārtas
vakcinācijas nodrošināšanai plānotajam vakcīnu
lapsu un jenotsuņu profilaktiskai
1,16
0,96
devu skaitam miljonos.
vakcinācijai pret trakumsērgu
Vakcīnas devu skaits miljonos
mājputnu profilaktiskai
6,03
6,68
vakcinācijai pret salmonelozi
Vakcīnas devu skaits miljonos
2019. gadā neizpildītais rādītājs atbilst rezerves, t.i.,
ārkārtas, vakcinācijas nodrošināšanai plānotajam
mežacūku vakcinācijai pret
0,02
0
vakcīnu devu skaitam miljonos.
klasisko cūku mēri

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
Apstiprināto pieteikumu skaits
19 000
19 011
Budžeta apakšprogramma 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā”
Darbības rezultāts “Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
ES atbalsta pieteikumu un
Plānotais rādītājs nav sasniegts, jo
iesniegumu skaits
2019. gadā Lauku attīstības programmas
finansējuma
ierobežojumu
dēļ
lauksaimniekiem
nebija
iespējams
iesniegt pieteikumus atbalsta pasākumos
220 000
160 130
“Kompensācijas maksājums par citiem
apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas
ierobežojumi (ADI)” un “Kompensācijas
maksājums par citiem apgabaliem, kurus
ietekmē specifiski ierobežojumi (ASI)”.
Valsts atbalsta pieteikumu un
23 000
23 824
projektu iesniegumu skaits
Darbības rezultāts “Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars % pie
saimniecisko darbību veicējiem,
kas saņēmuši ES vai valsts
8,0
8,3
atbalstu un pakļauti
iespējamajām kontrolēm
Pārsniegts, jo 2019. gadā sarežģīto laikapstākļu dēļ
Kontroļu īpatsvars % kopējo
atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildes termiņš
kontroļu skaitā, kurās nav
tika pagarināts līdz 15 .septembrim. Tādējādi daudz
60,0
75
konstatētas neatbilstības
vairāk atbalsta saņēmēju paguva izpildīt
normatīvo aktu prasībām
nosacījumus un neatbilstības netika konstatētas.
Darbības rezultāts “Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Ievērojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
Traktortehnikas reģistrācijas
attīstībai
(ELFLA)
pasākumā
“Ieguldījumi
skaits
15 500
12 963

materiālajos aktīvos” noteiktos atbalsta pasākumus
un lauksaimniecības tehnikas iegādes atvēršanu
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2018. gadā, 2019. gadā tika prognozēts tehnikas
iegādes skaita palielinājums, bet plānotais apjoms
netika sasniegts, jo tehnikas iegāde bija mazāka par
plānoto.

Valsts tehniskās apskates skaits
57 500
55 091
traktortehnikai
Darbības rezultāts “Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”
Muzeju apmeklētāju skaits
7000
7040
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”
Traktortehnikas izplūdes gāzu
samazināšanas pasākumu
(motoru jaudas mērījumi,
180
163
dūmgāzu analīžu testi, degvielas
padeves sistēmas regulēšana)
skaits
Lauksaimnieki neievēro normatīvo aktu prasības un
Augu aizsardzības līdzekļu
ignorē augu aizsardzības līdzekļu lietošanas drošības
lietošanas iekārtu pārbaužu
100
39
pārbaudes, nenovēršot iespējamo risku darbā ar
skaits
miglotājiem.
Darbības rezultāts “Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Reģistrēto un apzīmēto
dzīvnieku īpatsvars % no LDC
100
100
reģistrā reģistrējamo dzīvnieku
kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku
85
85
īpatsvars % piena lopkopībā
Uzraudzība un kontrole
ciltsdarbā LDC datubāzē % no
80
80
kopējā dzīvnieku skaita
ciltsdarbā
Darbības rezultāts “Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits,
par kuriem tiek apkopota un
1090
1090
analizēta informācija
Ziņojumu skaits EK
400
428
Darbības rezultāts “Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē,
kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības
prasībām”
Sertificēto objektu skaits
150
160

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”
Par valsts budžeta līdzekļiem 2019. gadā 35
No dotācijas finansēto ar
speciālisti ieguvuši Latvijā akreditētu profesionālo
vidējo profesionālo izglītību
kvalifikāciju, bet pavisam kopā – 69 (racionāli
sagatavoto speciālistu
izmantojot ESF finansējumu un neklātienē par pašu
(absolventu) skaits
audzēkņu finansējumu). Bija plānots, ka audzēkņi

51

35
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tiks uzņemti valsts budžeta grupās, bet, tā kā
projekts tiks pagarināts, 11 audzēkņi ieguva
kvalifikāciju, izmantojot ESF projekta finansējumu
programmās: “Dārzu un parku kopšana” (parka
dārznieks) – 3, “Citi pakalpojumi” (floristikas
speciālists) – 8. Profesionāļi ne tika sagatavoti
plānotajā apjomā, jo no programmas tika atskaitīti
ilgstošie kavētāji un izglītojamie ar mācīšanās un
veselības traucējumiem, kuri nepildīja individuālos
mācību apguves plānus. Tādējādi atbilstoši IZM
vadlīnijām
un
2016. gada
6. septembra
grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada

1. februāra noteikumos Nr. 89 “Kārtība, kādā
izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
tika identificēti 10 izglītojamie, kas ilgstoši
neapmeklē mācību iestādi un no tās tika izslēgti.
Kvalifikācijas eksāmenus nenokārtoja pieci
izglītojamie. Savukārt uz plānotajām četrām
2. līmeņa
profesionālās
kvalifikācijas
viengadīgajām programmām (6 dārzkopja,
6 augkopja, 8 istabeņa un 6 pavāra palīga vietām)
2019. gadā nepieteicās neviens interesents, tāpēc
plāns netika izpildīts par 26 valsts budžeta vietām.

Budžeta apakšprogramma 22.02.00 “Augstākā izglītība”
Darbības rezultāts “Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību
sagatavoto speciālistu
579
498
(absolventu) skaits
Budžeta apakšprogramma
22.05.00 “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai”
Darbības rezultāts “Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas
sagatavošana”
Aprēķināto bruto segumu
14
14
skaits
Kultūraugu ražas
prognozēšanas apsekojuma
606
606
skaits
Darbības rezultāts “Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
Pēc 2019. gadā CSP iesniegtajiem datiem,
Apsekoto lauku saimniecību
pieprasījums pēc saimniecību apsekojuma ir
skaits

Lauku saimniecību skaits, par
kurām sagatavota informācija
Saimniecību uzskaites datu
tīklam (SUDAT)

4600

4000

1000

1000

samazinājies, tāpēc arī konkrētajam gadam līgumā
noteiktais rādītājs ir samazināts un vairs neatbilst
pirms trim gadiem vidēja termiņa budžetā
plānotajai sākotnējai vērtībai. Tomēr saimniecību
apsekojuma izmaksas nesamazinās, ņemot vērā
pieaugošās degvielas izmaksas, kā arī atalgojuma
līmeņa celšanos un ar to saistīto nodokļu
pieaugumu valstī.

Budžeta apakšprogramma
22.06.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”
Darbības rezultāts “Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana”
Noteikto tehnoloģisko pārtraukumu dēļ 2019. gadā
Atjaunotās fasādes apjoms (m2)
(no janvāra līdz aprīļa beigām un no novembra līdz
2860,26
1172,7
decembra beigām) fasādes atjaunošanas darbi tika
apturēti.

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”
Sauso klimatisko apstākļu dēļ 2. ceturkšņa pirmajā
Nodzēsto meža ugunsgrēku
pusē izcēlās daudz meža ugunsgrēku. Tādējādi
platība, ha gada laikā
582

821,7
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VMD, izmantojot esošos finanšu resursus, dzēsis
vairāk ugunsgrēku un lielākā kopējā platībā, nekā
tika prognozēts. Tomēr izdegusī platība vienā
ugunsgrēkā ir mazāka, nekā prognozēts, un tas
liecina par labāka rezultāta sasniegšanu. Plānotā
vērtība pēc prognozēm bija 0,82 ha ugunsgrēkā, bet
izdegusī platība – 0,74 ha ugunsgrēkā.

Nodzēsto ugunsgrēku skaits,
gab. gada laikā
706

1110

Sauso klimatisko apstākļu dēļ 2. ceturkšņa pirmajā
pusē izcēlās daudz meža ugunsgrēku. Tādējādi
VMD, izmantojot esošos finanšu resursus, dzēsis
vairāk ugunsgrēku un lielākā kopējā platībā, nekā
tika prognozēts. Tomēr izdegusī platība vienā
ugunsgrēkā ir mazāka, nekā prognozēts, un tas
liecina par labāka rezultāta sasniegšanu. Plānotā
vērtība pēc prognozēm bija 0,82 ha ugunsgrēkā, bet
izdegusī platība – 0,74 ha ugunsgrēkā.

Darbības rezultāts “Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība”
Inventarizētā un Valsts meža
dienesta ģeogrāfiskās
informācijas sistēmā (VMD
3400
3481
ĢIS) uzturētā meža zemes
platība, tūkst. ha
Apsekoto objektu skaits, tūkst.
112
111,8
gab. gada laikā
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts “Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības
13
13
fonda finansēto projektu skaits
Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā medību
10/3
10/3
saimniecības attīstības fonda
finansēto projektu skaita
Darbības rezultāts “Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto
7
8
projektu skaits
Attīstības/zinātnes projektu
proporcionāli skaitliskais
sadalījums no kopējā meža
5/2
5/3
attīstības fonda finansēto
projektu skaita
Darbības rezultāts “Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto parauglaukumu skaits
4374
4418
(gab.)
Parauglaukumu skaits, kuros
3078
3118
veikti mērījumi (gab.)
Budžeta apakšprogramma 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts “Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
Lai gan rādītājs mazāks, to var uzskatīt par izpildītu,
No valsts dotācijas finansēto
jo tika izlaistas lielākas dzīvotspējīgākas zivis,
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un
tāpēc plānotais skaits ir proporcionāli samazināts un
6,03
5,8
kāpuru skaits miljonos
atbilst Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā
2017.–2020. gadam
koeficientiem

noteiktajiem

Darbības rezultāts “Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana”
Atzinumu, rekomendāciju un
pārskatu skaits zivju resursu
papildināšanai, dzīvotņu
80
81
uzlabošanai un nārsta vietu
atjaunošanai
Darbības rezultāts “Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”
Iekšējo un piekrastes ūdeņu
zivju resursu novērtēšanas
rezultātā sagatavoto zinātnisko
57
57
atzinumu skaits zvejas un
makšķerēšanas regulēšanas
nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 “Zivju fonds”
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aizstāšanas

Darbības rezultāts “Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai”
Kopā ar Zivju fondam papildus piešķirto dotāciju
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto
rādītāja sākotnēji plānotā vērtība tika pārsniegta
projektu skaits

130

98

(132 projekti). Tiesa, sadalot projektu skaitu starp
sākotnēji piešķirto dotāciju un papildus piešķirto
dotāciju, veidojas mazāks skaitlis par sākotnēji
plānoto (98 projekti). Lai gan dažos pasākumos
pretendenti nepieteicās tik aktīvi, cik bija plānots,
kopumā atbalsta saņēmēji ar piešķirto finansējumu
īstenoja vērienīgākus, ilgtspējīgākus un sabiedriski
nozīmīgākus projektus. Tas nozīmē, ka arī ar
mazāku īstenoto projektu skaitu kopumā tika
sasniegti prioritārajā pasākumā paredzētie mērķi.

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
Faktiskā izpilde pārsniedz plānoto, jo ZMNĪ
Uzturēto polderu
īpašumā esošās traktortehnikas faktiskā darbspēja
110
141,2
aizsargdambju garums, km
bija lielāka, nekā prognozēts.

Darbības rezultāts “Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
Sakārtota informācija par
meliorētās zemes platībām
2,19/100
2,19/100
milj. ha/īpatsvars % pret visu
nepieciešamo
Valsts nozīmes ūdensnoteku
izpilddokumentācijas piesaiste
10,5/77
10,5/77
ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret
visu nepieciešamo
48
48
Hidrometrisko posteņu skaits
Darbības rezultāts “Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Rezultatīvā rādītāja pārsniegšanu par 0,3 tūkst. km
Uzturēto ūdensnoteku garums
nodrošināja par 268 357 eiro lielāks finansējums,
tūkst. km
nekā sākotnēji tika plānots. Finansējuma
1,40
1,7
palielinājums saistīts ar ES fondu projektos īstenoto
kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (par
2017. gadā īstenotiem 38 projektiem).

Budžeta apakšprogramma 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes
resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”
Darbības rezultāts “Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
Darbinātas polderu sūkņu
8
8
stacijas (skaits)
Uzturēto polderu
8,1
8,1
aizsargdambju garums, km
Dziļās drenāžas garums, km
10,8
10,8
Budžeta apakšprogramma 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība”
Darbības rezultāts “Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība”
Veikto pārbaužu skaits
15 050
13 238
fitosanitārijas jomā
Pēc pārbaudēm pieņemto
lēmumu par fitosanitāro
0,4
0,4
pasākumu piemērošanu
īpatsvars % no pārbaužu skaita
Darbības rezultāts “ Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam”
Lielajās preču grupās, kā kokmateriāli, graudi,
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu
kūdra, palielinājies tās produkcijas daudzums, par
skaits augu un augu produktu
33 300
22 875
kuru izsniedz vienu fitosanitāro sertifikātu.
eksportam un reeksportam
Lai sasniegtu šādu rezultātu un pēc iespējas
Saņemtās notifikācijas par tās
samazinātu saņemto notifikāciju skaitu, tika
augu valsts izcelsmes
pastiprinātas kontroles un uzlabota to kvalitāte
1,0
0,8
produkcijas neatbilstību
pirms fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas.
fitosanitārajām normām, kas
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tiek eksportēta no Latvijas,
% no izsniegto fitosanitāro
sertifikātu skaita
Darbības rezultāts “Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu,
pārbaužu skaits augu
16 599
17 591
aizsardzības, mēslošanas
aprites un augšņu izpētes jomā
Novērtējumu, analīžu,
pārbaužu, izmēģinājumu,
izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas
97
97
aprites jomā, kuros nav
konstatēta būtiska neatbilstība
normatīvo aktu prasībām, % no
pārbaužu skaita
Darbības rezultāts “Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība”
Visi ar sēklas sertifikācijas procesu saistītie rādītāji
Veikto novērtējumu, analīžu,
ir lielāki, jo palielinājās sēklaudzēšanas sējumu
pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu
platības un līdz ar to – saražotā sēklas materiāla
9 275
14 333
aprites jomā
apjoms. Līdz ar lauku apskašu platību pieaugumu
palielinās arī pārējie rādītāji – sertifikācijas paraugu
ņemšana, analīze, sertifikātu izsniegšana..

Novērtējumu, analīžu,
pārbaužu, izmēģinājumu,
izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas un
sēklu aprites jomā, kuros nav
konstatēta būtiska neatbilstība
normatīvo aktu prasībām, % no
pārbaužu skaita

97,0

97,0

Darbības virziens “Nozaru vadība un politikas plānošana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
Izpilde Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums
rādītājs
97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”
Darbības rezultāts “Resoru kompetences politikas izstrāde”
Normatīvo aktu jaunradē vērojama zināma
Izstrādātie nacionālie tiesību
stabilitāte, bez strauja kāpuma tendences. Tas
akti, kas regulē nozari (skaits)
250
234
saistīts ar sistemātisku darbu pie normatīvo aktu
“plūdu” mazināšanas.

Sanāksmju skaits, kurās
pārstāvētas Latvijas intereses
650
742
starptautiskajās, tostarp ES,
organizācijās un institūcijās
Darbības rezultāts “Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu”
Sagatavotie iekšējo auditu
ziņojumi uz vienu auditoru
2
2
slodzi (skaits)
Ieviesto ieteikumu īpatsvars %
75
75
pret kopējo ieteikumu skaitu
Tieslietu skaits ir palielinājies saistībā ar
Tiesu procesu skaits
5

8

Pozitīvs tiesu procesu skaits

3

2

ZM valdījumā un padotībā
esošo iestāžu lietošanā nodotā
valsts nekustamā īpašuma
uzskaites pilnīgums,

1

1
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neplānotām sūdzībām par iepirkuma procedūrām:
no astoņām tieslietām divas ir noraidītas un nav
pārsūdzētas, trīs noraidītas, bet vēl ir laiks
apelācijai, par vienu iesniegta apelācija, un divas
vēl nav izskatītas pirmajā instancē.
Tiesa ir lēmusi par labu ministrijai, un pieteicēji
tiesas spriedumu nav pārsūdzējuši.

neatbilstību skaits, uzskaites
sistēmā nav lielāks par 1%
Darbības rezultāts “Personāla attīstība”
Kvalifikācijas celšanas stundas
uz vienu strādājošo (skaits)

8

12,89
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ZM bija pieejama iepriekš neplānota apmācība
VAS projektos bez maksas.

3. pielikums
Izpildītie un pasūtītie pētījumi
Saskaņā ar MK 2010. gada 5. maija noteikumu Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 6.6. apakšpunktu tabulā zemāk ir apkopota kopējā informācija par situāciju
saistībā ar izpildītajiem un pasūtītajiem pētījumiem ZM.

2019. gadā pabeigtie pētījumi

Pētījumi, kas tiek īstenoti
2019. gadā

Turpmākajos gados plānotie
pētījumi

Lauksaimniecībai nozīmīgāko kukaiņu sugu
sastopamība Latvijā
Iespējamais E hepatīta izplatības risks Latvijā
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) endēmijas
attīstības risks mežacūku populācijā Latvijā
Dažādu kultūraugu ziedputekšņu sastāva
noteikšana biškopības produktos
Divu dažādu insekticīdu efektivitātes
pārbaude
smiltsērkšķu
raibspārnmušas
(Ragoletis batava) ierobežošanā
ESAO pētījums “Inovācijas, lauksaimniecības
produktivitāte un ilgtspējība Latvijā”
Lauksaimniecības
novērtējums
pēc
nosacījumiem

biomasas
Eiropas

ilgtspējas
Savienības

Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu
lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings
un ierobežošanas iespējas
Pētījums “Dioksīnu līmeņu noteikšana
Baltijas jūras reņģēs un brētliņās”
Pētījums “Bromēto liesmas slāpētāju satura
izpēte pārtikas produktos Latvijas tirgū”
Pētījums “3-MCPD satura pārbaude Latvijas
izcelsmes augu eļļās”
Latvijas izcelsmes graudaugu produkcijas
monitorings uz Fusarium toksīnu T-2 un HT-2,
kā arī Claviceps purpurea ergot alkaloīdu saturu
(īstenošanas procesā)
Bisfenola un tā atvasinājumu migrācijas
monitorings Latvijas izcelsmes minerālūdens un
pārtikas konservu paraugos
Pētījums par antibakteriālo līdzekļu atlieku izplatību Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā
Pētījums par zoonožu ierosinātāju un indikātorbaktēriju antimikrobiālo rezistenci mājputnu, cūku un
liellopu saimniecībās Latvijā
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos
Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas
iepakojumā
Graudaugu šķirņu izturība pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos un šķirņu saimniecisko
īpašību novērtējums
Kukaiņu mainīgās faunas loma zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē un izplatības riska
dinamikā Latvijā
Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības
zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā
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
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un
oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu
izstrādāšana
Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana
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Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas
ražošanai, tostarp marmorizētas gaļas ieguvei
Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma
ierobežošanai
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu
komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu
Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs
un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības,
vides un klimata politikas veidošanā
Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā
augļkopībā
Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums un prasmes pārbaužu
organizēšana
Pirolizidīna alkaloīdu (PA`s) noteikšana Latvijā augušas māllēpes (Tussilago farfara) ziedos un lapās
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko
resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā
Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu
Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības
līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas
Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās
piesārņojuma līmeņa samazināšanai
Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu
bankas papildināšana un izpēte
Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un
izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos
Graudaugu šķirņu izturība pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos un šķirņu saimniecisko
īpašību novērtējums
Āfrikas cūku mēra epidemioloģija, izplatības
ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā
Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu
pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu
noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska
novērtējums
Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas
paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un
lauksaimniecībai
nozīmīgāko
apputeksnētāju
dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana
Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro
virzienu padziļināta izpēte, veicinot izpratnes
paaugstināšanos par drošu un atbildīgu augu
aizsardzības līdzekļu lietošanu.
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas
iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai
piena lopkopībā Latvijā
Latvijā piemēroto laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa nosacījumu un klimatam un videi
labvēlīgas lauksaimniecības prakses (zaļināšanas)
prasību novērtējumu un priekšlikumu sagatavošanu

Informāciju par konkrēto pētījumu finansējuma apmēru, izpildītājiem un pieejamību ir iespējams
saņemt Zemkopības ministrijas nozaru departamentos.
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4. pielikums
Zemkopības ministrijas 2017.–2019. gada darbības stratēģijas
izpildes novērtējums
2019. gadā beidzās ministriju, tostarp ZM, darbības stratēģiju (turpmāk – stratēģija) triju gadu
plānošanas cikls. ZM stratēģijas mērķis bija noteikt tos kopējos darbības virzienus un mērķus
2017.–2019. gada periodā, par kuriem ZM struktūrvienības un padotības iestādes savstarpēji
saskanīgi plānotu un organizētu savu darbu, ņemot vērā pieejamo finansējuma apmēru un
stratēģijas aptverto laikposmu. ZM ikgadējie darbības plāni un atbilstošie pasākumi tajos
veidoti, pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem pieciem darbības virzieniem. Darba plāni un to
izpildes pārskati par šiem gadiem ir pieejami ZM tīmekļvietnes sadaļā “Darbības stratēģija un
darba plāns”. Departamenti ir īstenojuši stratēģijas izpildes pašnovērtējumu uz aptaujas anketu
pamata. Secināms, ka stratēģijā noteiktie darbības virzieni, funkcijas, prioritātes un uzdevumi
bija aktuāli un atbilstoši departamentu darbībai un to kompetenci. Atbilstošajā laikposmā ir
pastāvējuši stratēģijā identificētie vispārējie kavējošie faktori – nozarēm pieejamo finanšu
līdzekļu nepietiekams apmērs no ES fondu un valsts budžeta puses un atalgojuma līmenis valsts
pārvaldē, kurus ZM nevar novērst pati saviem spēkiem. Dati par plānotajiem un faktiskajiem
stratēģijas politikas rezultātiem atspoguļoti tabulā zemāk.
Politikas rezultāta formulējums
Nr.

Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība
2017. gads 2018. gads 2019. gads

Rezultatīvais
rādītājs

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nodrošināta rūpnieciskai
pārstrādei paredzētā svaigpiena
atbilstība kvalitātes prasībām

% apjoms no
kopējā

plāns
fakts

Novērsta iespēja maldināt
patērētāju par pārtikas sastāvu
noteiktās pārtikas produktu
grupās

plāns
Produktu grupu
skaits

Saglabāta ražotāju
konkurētspējas cūkkopības
nozarē, izmantojot jaunas cūku
liemeņu klasifikācijas metodes

Atbilstoši klasificēti
cūku liemeņi % no
kopējā
klasificējamo
liemeņu skaita

Valsts pasargāta no dzīvnieku
infekcijas slimībām un veicināta
lauksaimniecības dzīvnieku
tirdzniecība

Īstenoto valsts
uzraudzības un
kontroles
programmu skaits

Saglabāts no dzīvnieku infekcijas
slimībām brīvas valsts statuss
(ES un OIE noteiktajā līmenī)

To infekcijas
slimību skaits, no
kurām valsts ir
brīva

plāns

Veicināta ražotāju iesaistīšanās

Sertificēto produktu

plāns

fakts
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plāns

fakts

plāns

93

93

94

93

92,3

94

2

2

3

2

2

3

100

100

100

100

100

100

18

18

18

18

18

18

9

9

9

9

11

11

650

700

750

fakts

fakts

NPKS un patērētājiem dota
iespēja iegādāties augstas
kvalitātes vietējos pārtikas
produktus

skaits

fakts

701

804

817

14,8

15

16,4

18,9

Dati būs
pieejami
2020. gada
beigās

63,2

63,8

64,5

61,5

65

58,9

61

61,5

62

59,3

59,1

60,6

13 000

13 300

13 500

14148

10489

11098

59,8

59,9

60,1

39,6

39

41,3

96

96

96

90

91

91

85

85

85

83

86

87

16

18

18

36

34,4

Dati būs
pieejami

Darbības virziens “Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

1.

2.

3.

4.

5.

Uzlabota nozaru
uzņēmējdarbības attīstība un
konkurētspēja

Notikusi traktortehnikas
uzraudzība un uzturēta tās
drošība

Nodrošināta traktortehnikas
vadītāju kvalifikācija (zināšanas
un prasmes)
Veicināts nozares eksports

Īstenotas ES programmas
“Skolas auglis” un “Skolas
piens”

Bruto pievienotā
vērtība uz vienu
nodarbināto
pārtikas nozarē
(tūkst. eiro)

plāns

Vietējo pārtikas
produktu īpatsvars
kopējā patēriņā (%)

plāns

Notikusi
saimnieciskajā
darbībā izmantotās
traktortehnikas
kontrole un
uzraudzība, % no
VTUA datubāzes

Kārtoto eksāmenu
skaits

Nozares
(lauksaimniecība,
pārtika, meži, zivis)
eksporta īpatsvars
kopējā nozaru
ārējās tirdzniecības
apjomā (%)
Programmā
“Skolām paredzēti
augļi un dārzeņi”
iesaistīto skolēnu
skaits no kopējā
valstī esošo 1.–
9. klases skolēnu
skaita, %
Programmā
“Skolām paredzēts
piens” iesaistīto
skolēnu skaits no
kopējā valstī esošo
1.–9. klases skolēnu
skaita, %

6.

Turpinātas ES atbalsta shēmas
augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām ES tirgus kopējā
organizācijā

Augļu un dārzeņu
ražotāju
organizāciju
saražotās
produkcijas tirgus
daļa no kopējās
valstī saražotā
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fakts

fakts

plāns

fakts
plāns
fakts
plāns

fakts

plāns

fakts

plāns

fakts

plāns

fakts

14,5

augļu un dārzeņu
apjoma, %

2020. gada
beigās

Darbības virziens “Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”

1.

2.

Valsts budžeta finansētas studiju
vietas Latvijas Lauksaimniecības
universitātē pamatstudijās,
maģistratūrā un doktorantūrā
Valsts budžeta finansētas mācību
vietas Bulduru dārzkopības
vidusskolā

plāns
vietu skaits

fakts
plāns
vietu skaits

fakts

2615

2615

2615

2347

2347

2181

178

178

178

220

132

162

14

14

14

13

13

13

20

30

40

40

39,3

40,7

15

15

15

23,7

17,9

19,3

7,0

7,0

7,4

7,3

7,2

7,7

55%

45%

35%

59,9

51

63,85

11%

12%

13%

6

9

17

14

14

14

14

14

13

Darbības virziens “Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
1.

2.

3.

4.

Nodrošināti fitosanitārie
nosacījumi lauksaimniecības
augu produkcijas ražošanai un
ārējai tirdzniecībai

Esošie augu
karantīnas
organismi (skaits)

Samazināti augu aizsardzības
līdzekļu un mēslojuma lietošanas
radītie riska faktori un ietekme
uz cilvēku veselību un vidi,
ieviešot integrētu augu
aizsardzības sistēmu

To saimniecību
īpatsvars, kurās
kultūraugi tiek
audzēti atbilstoši
integrētās
audzēšanas
vadlīnijām (%)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu
zivju resursi papildināti ar zivju
kāpuriem, mazuļiem un
smoltiem, tostarp nēģu kāpuriem
(milj. gab.)

(milj. gab.)

Ar sabalansētu augsnes
mēslošanu un atbilstošiem
agrotehniskajiem pasākumiem
panākta ilgtspējīga augsnes
auglība

Platība, kurā piecu
gadu periodā
notikusi augšņu
agroķīmiskā izpēte
(% no LIZ
kopplatības)

plāns
fakts

plāns

fakts

plāns
fakts
fakts
plāns

fakts

Darbības virziens “Nozaru vadība un politikas plānošana”

1.

2.

3.

Paaugstināta ZM darbinieku
kvalifikācija un padziļinātas
zināšanas

Pastāv motivējoša ZM monetārās
un nemonetārās stimulēšanas
sistēma
Nozares intereses ir pārstāvētas
svarīgākajās starptautiskās un
ekonomiskās sadarbības
institūcijās

Apmācību
apmeklējušie, % no
kopējā darbinieku
skaita
Personāla mainība,
% no kopējā
darbinieku skaita

plāns
fakts
plāns
fakts

Institūcijas, kurās
noteiktas
finansiālās saistības
(skaits)
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plāns
fakts

4.

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

plāns
Neatbilstību skaits
uzskaites sistēmā,
%
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fakts

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

