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Priekšvārds
2020. –
vēl
nebijušiem
izaicinājumiem
piepildīts, taču vienlaikus arī ražīgs un uz
ilgtermiņa attīstību vērsts gads
2020. gada
sākumā
neviens
nevarēja
iedomāties, ka gads nāks ar tik plašu Covid-19
pandēmiju,
kas
sašūpos
ekonomiku
starptautiskā mērogā un kopumā mainīs
līdzšinējo kārtību pasaulē. Līdz ar Covid-19
ienākšanu Eiropā, tostarp Latvijā, Zemkopības
ministrija bez kavēšanās reaģēja uz jaunajiem
apstākļiem, lai krīzes laikā īstenotu divus
galvenos mērķus – nepārtrauktu pārtikas
pieejamību iedzīvotājiem un atbilstošu atbalstu
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas
nozarei, ko smagi ietekmēja pandēmija.

Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs

Sadarbībā ar nozaru nevalstiskajām organizācijām kopīgā darbā mums izdevās laikus identificēt
apdraudējumus un iespējamās problēmsituācijas un secīgi izveidot pieejamus un, cik vien iespējams,
vispusīgus atbalsta mehānismus.
Vēl tagad atceramies 2020. gada sākuma notikumus daudzās pasaules valstīs, kad
mazumtirdzniecībā pietrūka pārtikas, veikali bija tukši, bet pie veikalu durvīm veidojās neskaitāmu
cilvēku rindas, kuri vēlējās iegādāties sev un savai ģimenei nepieciešamo pārtiku. Mēs varam būt
pateicīgi par to, ka Latvijā neko tādu nepiedzīvojām, jo lauksaimnieki un ražotāji spēja nekavējoties
pielāgot savu darbību līdz ar lielāku pieprasījumu pēc pārtikas. Turklāt jau kopš Covid-19 krīzes
sākuma 2020. gada pavasarī pēc mana rīkojuma tika izveidota krīzes vadības grupa. Tā nodrošināja
operatīvu informācijas apriti starp ministrijas un nozares pārstāvjiem, lai dažādās situācijās pēc
iespējas ātri rastu piemērotus risinājumus. Krīzes vadības grupā lauksaimnieku, pārtikas ražotāju un
tirgotāju nevalstisko organizāciju pārstāvji kopā ar ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta
speciālistiem izvērtēja aktuālo situāciju un konstruktīvi risināja problēmas nozaru dienaskārtībā
saistībā ar Covid-19. Krīzes sākumposmā lielākais izaicinājums pārtikas nozarē bija saistīts ar
iedzīvotāju palielināto pieprasījumu pēc pārtikas precēm ar ilgāku uzglabāšanas termiņu. Šo preču
pēkšņi un strauji pieaugošais pieprasījums radīja ievērojamu spiedienu uz pārtikas ražotājiem –
maksimāli palielināt savas jaudas, lai saražotu preces pieprasītajā apjomā. Ar kopīgu darbu un
kopīgiem spēkiem mums izdevās to paveikt – Latvijas iedzīvotājiem ne brīdi netrūka pārtikas.
Krīzei pastiprinoties, tika rasti risinājumi, lai atbalstītu lauksaimniecības un pārtikas ražotājus, kurus
bija skārušas pandēmijas ierobežojumu sekas. Ekonomiku stimulējošajiem pasākumiem Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanai nodrošināts papildu finansējums 10 milj. eiro apmērā atbalsta
pasākumiem kredītprocentu daļējai dzēšanai un sējumu un dzīvnieku apdrošināšanas polišu iegādes
daļējai kompensācijai. Lai palīdzētu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem pārvarēt Covid-19
epidēmijas negatīvo ietekmi, pēc ministrijas ierosinājuma valdība jau 14. aprīlī nolēma piešķirt
45,5 miljonu eiro atbalstu, no tiem 35,5 miljonus – tiešam lauksaimniecības ražotāju un pārstrādātāju
atbalstam, tostarp piena ražošanai, liellopu audzēšanai, cūkkopības nozarei, pārtikas ražotājiem,
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skolu ēdinātājiem. Tas bija kā “drošības spilvens”, kas garantēja atbalstu lauksaimniecības un pārtikas
uzņēmumiem situācijās, kad tie saskārās ar ieņēmumu vai apgrozījuma samazinājumu un krājumu
pieaugumu Covid-19 negatīvās ietekmes dēļ. Lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, lauksaimniekiem tika
nodrošināta arī vienotā platības maksājuma avansa saņemšana bezprocentu īstermiņa aizdevuma
veidā.
Ministrijai mērķtiecīgi atbalstot Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību un pārtikas ražošanu, kā arī
mežsaimniecību un spītējot Covid-19 pandēmijai, šīs nozares turpināja nostiprināties kā spēcīgas un
valstiski nozīmīgas, dodot būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 2020. gadā no
Lauku atbalsta programmas lauksaimniekiem izmaksāts 221 milj. eiro, t.sk. mazajiem un vidējiem
lauksaimniekiem – 17,6 milj. eiro, bioloģiskajiem lauksaimniekiem – 29 milj. eiro. Savukārt tiešajos
maksājumos lauksaimniekiem pieejami bija 302,7 milj. eiro, t.sk. mazajiem lauksaimniekiem –
5,5 milj. eiro.
Pārdomāti saimniekojot un izmantojot labvēlīgos laikapstākļus, mūsu zemnieki 2020. gadā ieguva
lielāko graudu kopražu Latvijas vēsturē – 3,5 miljoni tonnu, kas ir par 339 tūkst. tonnu jeb 11 % vairāk
nekā 2019. gadā. Savukārt graudaugu ražība 2020. gadā sasniedza 4,6 tonnas no hektāra, tas ir, par
9% vairāk nekā 2019. gadā. Vidējā graudaugu ražība no viena hektāra 2020. gadā sasniedza
46,4 centnerus – Latvijas vēsturē tā ir līdz šim lielākā graudaugu ražība. 2020. gadā ar graudaugiem
tika apsēti 754 tūkst. hektāru, kas ir par 11,4 tūkst. hektāru jeb par 2 % vairāk nekā 2019. gadā.
2020. gadā ministrija visos līmeņos turpināja strādāt pie Latvijas lauksaimniecībai un pārtikas
ražošanai būtisku lēmumu pieņemšanas ES saistībā ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
reformu, kas paredzēs gan atbalsta nosacījumus, gan prasības lauksaimniekiem un ražotājiem, gan
arī to, kā politika tiks ieviesta. Ministrija panāca finansējuma palielinājumu KLP tiešajiem maksājumiem
jaunajā plānošanas periodā: Latvija 2021.–2027. gada periodā tiešajos maksājumos saņems
2,475 miljardus eiro, t.i., par 758 miljoniem eiro vairāk nekā 2014.–2020. gada periodā. Tas nozīmē,
ka kopējais tiešo maksājumu apmērs Latvijai palielināsies par 44 %. ES lauku attīstības finansējums
Latvijai nākamajā periodā būs 848 miljoni eiro (– 12 %), bet periodā pieejamais publiskais
finansējums – 1,19 miljardi eiro. Vienlaikus Latvijai lauku attīstībai būs pieejams finansējums 84 miljonu
eiro apmērā no Eiropas ekonomikas atveseļošanas fonda, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību
starp plānošanas periodiem, kā arī veicinātu ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 ietekmes un lai
nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz Eiropas zaļā kursa noteiktajiem mērķiem, stiprinot mazo un
vidējo saimniecību attīstību un veicinot vides un klimata investīcijas un bioloģisko lauksaimniecību.
2020. gadā godam strādājušas arī meža un zivsaimniecības nozares. Meža nozare vēlreiz pierādīja,
ka ir Latvijas ekonomikas mugurkauls un virzītājs. Sarežģītajos pandēmijas apstākļos mežiniekiem ir
izdevies saglabāt pozitīvas attīstības tendences, nodrošinot 20 % no Latvijas kopējā eksporta. Covid19 ietekme meža nozarē vairāk izpaudās kā nestabilitāte un neskaidrība par nākotni.
2020. gadā Covid-19 ietekmēja arī zivsaimniecības nozari, taču, īstenojot Rīcības programmu
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020., pandēmijas ietekmes mazināšanai zivsaimniecības nozarē
izmaksāti 2,38 milj. eiro, sniedzot atbalstu dīkstāves gadījumos zvejas uzņēmumiem, zvejniekiem un
zvejas produktu uzglabāšanai atzītām zvejas produktu ražotāju organizācijām, kā arī apgrozījuma
samazinājuma gadījumā akvakultūrā un zivsaimniecības produktu apstrādē. Cerams, šīs problēmas
nozarei nākamajos gados ies secen un Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds sniegs
labu iespēju nodrošināt plānoto zivsaimniecības attīstību un augšupeju Latvijā.
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1. Zemkopības
raksturojums
1.1.

ministrijas

darbības

vispārīgs

Juridiskais statuss

Zemkopības ministrija 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, nekaitīgums 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
lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē;

un

pielāgošanās

klimata

pārmaiņām

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;
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 2020. 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:
o izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
o

sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas
dokumentu projektiem;

o

izdod administratīvos aktus;

o

nodrošina nepieciešamos pētījumus, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu
nozares politikas izstrādē;

o

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas
valsts politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī uzdevumu izpildē;

o

uzrauga nozares politikas īstenošanu ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

o

sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos
un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un
ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

o

valsts vārdā kārto privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības
nodrošināšanai;

o

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;

o

pārbauda funkciju izpildi un veic citas pārbaudes ministrijas padotības iestādēs un to
privātpersonu darbībā, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums;

o

nodrošina sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par lauksaimniecības, meža
nozares un zivsaimniecības politiku;

o

izskata ministrijai adresētus dokumentus, kas satur lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai
jautājumu, un nodrošina personu pieņemšanu;
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o

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas
procesā un valsts pārvaldē;

o

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;

o

pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu
izmantošanu, atražošanu un izpēti;

o

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;

o

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;

o

piedalās Eiropas Savienības kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības, meža un
zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu Latvijā;

o

atbilstoši kompetencei koordinē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un
ieviešanu;

o

atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi;

o

atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas Republikas intereses starptautiskajās organizācijās un
Eiropas Savienības institūcijās, tostarp Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajās lietās;

o

koordinē nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas
iegūšanu, sagatavošanu un atjaunināšanu un attiecīgu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu
sniegšanu;

o

koordinē attiecīgās nozares ģeotelpisko datu kopu un to metadatu iegūšanu, sagatavošanu,
aktualizēšanu un pieejamību valsts vienotajā ģeoportālā atbilstoši kompetencei;

o

uzrauga valsts atbalsta piešķiršanas atbilstību Eiropas Komisijas normatīvo aktu prasībām;

o

īsteno citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

1.3. Ministrijas padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrijas padotībā 2020. gadā ir šādas iestādes:
Lauku atbalsta dienests;
Pārtikas un veterinārais dienests;
Valsts augu aizsardzības dienests;
Valsts meža dienests;
Lauksaimniecības datu centrs;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
“BIOR””.
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Zemkopības ministrija 2020. gadā ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” (100 %);
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (100 %);
akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži” (100 %);
akciju sabiedrībā “Latvijas Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (30 %);
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (99,32 %).

1.4. Darbības virzieni un to mērķi, īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas)
Zemkopības ministrija deleģētās funkcijas pilda un izvirzītos mērķu sasniedz, īstenojot piecus
darbības virzienus, kuru mērķi un atbilstošās budžeta programmas (apakšprogrammas) ir apkopotas
1. tabulā.
1. tabula
Darbības
virziens

Darbības virziena
mērķis

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

Nodrošināt nekaitīgas un
kvalitatīvas pārtikas apriti un
augstu dzīvnieku veselības
līmeni.

Nozaru
uzņēmējdarbības
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.

Budžeta programma

20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”;
70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” (70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”)

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”
62.00.00. “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un
pasākumu īstenošana”;

Nozaru vadība un
politikas plānošana

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

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”
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1.5. Galvenie pasākumi pārskata gadā
Panākts Kopējās lauksaimniecības politikas tiešo maksājumu finansējuma palielinājums jaunajam
plānošanas periodam. 2020. gada jūlijā pieņemtais Eiropadomes lēmums par ES daudzgadu budžetu
nozīmē, ka Latvija 2021.–2027. gada periodā tiešajos maksājumos saņems 2,475 miljardu eiro, t.i.,
par 758 miljoniem eiro vairāk nekā esošajā periodā. Tātad kopējais tiešo maksājumu apjoms Latvijai
pieaugs par 44 %.
Nodrošināta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014–2020
pasākumos, kuros pieejams finansējuma atlikums, tostarp uzņemoties virssaistības pilnīgai
ES finansējuma izmantošanai, veicinot mazo lauku saimniecību attīstību, riska apdrošināšanu, meža
ieaudzēšanu u.c. Kopumā LAP 2014–2020 rezervēti 95 % no pieejamā finansējuma un izmaksāti
78 %.
Lai stabilizētu lauksaimnieku ekonomisko dzīvotspēju un ražošanas nepārtrauktību gan vietējā tirgū,
gan eksporta produktu pieprasījuma apmierināšanai, ir nodrošināta vienotā platības maksājuma
avansa saņemšana bezprocentu īstermiņa aizdevuma veidā. Kopumā 2020. gadā minēto atbalstu
saņēma 1533 lauksaimnieki par kopējo summu 11,06 milj. eiro.
Tāpat lauksaimniekiem ir nodrošināts papildu atbalsts 10 milj. eiro apmērā tādiem ekonomiku
stimulējošiem pasākumiem kā kredītprocentu daļēja dzēšana un sējumu un dzīvnieku
apdrošināšanas polišu iegādes daļēja kompensācija. Savukārt mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām piešķirts valsts atbalsts 114 tūkst. eiro apmērā kā vienreizējs atbalsts tiešo
dotāciju veidā administratīvo izdevumu segšanai, lai stabilizētu kooperatīvo sabiedrību kapacitāti
sniegt pakalpojumus privātajiem mežu īpašniekiem saistībā ar mežu apsaimniekošanu, tādējādi
stiprinot Latvijas tautsaimniecību un veicinot ienākumu gūšanu meža īpašniekiem un nodarbinātības
iespējas lauku teritorijās.
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozare ir neto eksportētāja, tāpēc eksporta iespēju zaudēšana
vai pieprasījuma sarukšana piegāžu ķēžu posmos var beigties ar ienākumu samazināšanos visās ar
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu saistītajās nozarēs. Lai atbalstītu primāros lauksaimniecības
ražotājus un pārtikas ražotājus Covid-19 situācijā, Ministru kabinetā tika atbalstīti šādi atbalsta
pasākumi: atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības (piena, liellopu un cūku) nozarēm
27,741 milj. eiro apmērā, atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par iznīcinātajiem vai
ziedotajiem produktiem 0,035 milj. eiro apmērā un atbalsts krājumu pieauguma un apgrozījuma
samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 7,7 milj. eiro apmērā.
Mazajiem lauksaimniekiem, kuriem, ņemot vērā mazo ekonomisko mērogu, ir grūtāk pārvarēt
ikgadēji mainīgos laikapstākļus un tirgus radītās finanšu grūtības, 2020. gadā tika sniegts valsts
atbalsts kopumā 3,67 milj. eiro apmērā, un to saņēma 13 988 lauksaimnieki. Atbalsts paredzēts, lai
motivētu lauksaimniekus integrēties tirgū, kā arī stiprinātu to dzīvotspēju, sekmētu Latvijas reģionu
apdzīvotības saglabāšanos un ainavu sakoptību. Turklāt 2020. gadā tika nodrošināta LAP 2014–2020
pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" turpināšana
atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai, lai attīstītu mazās lauku saimniecības, ar pieejamo
publisko finansējumu 4,1 milj. eiro.
Meža ekonomiskās vērtības kāpināšana, kas ir ciešā sinerģijā ar klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanu, tiek īstenota ar atsevišķiem LAP 2014–2020 pasākumiem, proti, meža ieaudzēšanai
izmantots finansējums 7 milj. eiro apmērā, atbalstot meža ieaudzēšanu 4000 ha platībā (pabeigtie
projekti), savukārt mežu kopšanai izmantots finansējums 24,4 milj. eiro apmērā, atbalstot mežu
izkopšanu 65 245 ha platībā.
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Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju ikdienas uzturā izvēlas vietējo lauksaimnieku, zivsaimnieku un
pārtikas ražotāju piedāvāto pārtikas produkciju – tas liecina gan par patērētāju informētību vietējo
zīmolu izmantošanā, gan vietējās produkcijas augsto kvalitāti. Zīmīgi, ka 2020. gadā nacionālajā
pārtikas kvalitātes shēmā ir sertificēts vairāk nekā 800 produktu.
Pilnveidots atbalsts lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un zvejniekiem akcīzes nodokļa atvieglojumu
marķētas dīzeļdegvielas veidā, lai veicinātu produkcijas ražošanu, no 2020. gada dodot iespēju arī
zvejniekiem iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi. 2020. gadā šo atbalstu
saņēma aptuveni 17 tūkstoši lauksaimnieku, zivsaimnieku un zvejnieku.
Līdz 2023. gada 31. decembrim pagarināta samazinātās PVN likmes 5 % apmērā piemērošana
Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
Veiksmīgi tiek īstenota sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa darbība, dodot iespēju augļu, ogu
un dārzeņu ražotājiem izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos
nodarbinātajām personām, par tām maksājot vien 15 % darbaspēka nodokli. Izmantojot šo nodokļa
režīmu, darba devējam tiek samazināts arī administratīvais slogs, jo darba devējs darbinieka
reģistrēšanai un atlīdzības un darbaspēka nodokļu aprēķināšanai izmanto Lauku atbalsta dienesta
elektronisko sistēmu. Darba devējam ir iespēja ar darbinieku slēgt mutisku līgumu, kā arī darba devējs
ir atbrīvots no ziņu iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā par darbinieka pieņemšanu darbā.
Apzinoties lauksaimniecības nozares lomu pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanā sabiedrībai
Covid-19 pandēmijas periodā, nozare kopā ar sociālajiem partnerim rūpīgi ir modelējusi un virzījusi
valdībā nepieciešamos atbalsta mehānismus gan uzņēmumu ienākumu stabilizēšanai, gan
konkurētspējas un ražošanas nepārtrauktības saglabāšanai.
Turpinājās darbs pie Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. projekta izstrādes,
vienlaikus ievērojot Latvijai aktuālās horizontālās politikas iniciatīvas, kas iekļautas Eiropas Zaļā kursa
paketē. Būtiski, ka Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē (koordinējoša institūcija, kuras darbības
mērķis ir saskaņot valsts un nevalstisko organizāciju viedokļus par zivsaimniecības politikas
īstenošanu) ir panākta konceptuāla vienošanās par atbalsta intervencēm ZRP2027, kā arī norisinās
neformālas konsultācijas ar EK.
Operatīvi izdarot grozījumus Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014–2020 un izstrādājot
MK noteikumus, piecu pasākumu veidā nodrošināts atbalsts 6,7 milj. EUR apmērā visiem
zivsaimniecības nozares sektoriem.
Zivsaimniecības atbalsta politika nozares attīstībai tiek īstenota, publisko finansējumu koncentrējot
Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumos, kas nodrošina
ienākumu stabilitāti un labvēlīgu biznesa vidi zivsaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī jomās,
kurās identificētas jaunas vajadzības nozares darbības atjaunošanai un konkurētspējas stiprināšanai,
tostarp saistībā ar mencu specializētas zvejas liegumu, un ar to saistīto nepieciešamību sabalansēt
attiecīgo zvejas kuģu flotes segmentu ar pieejamiem resursiem, kā arī zivsaimniecības produktu
apstrādei, inovācijām un piekrastes teritorijas attīstībai. Kopumā vairāk nekā 800 ZRP2020 projektu
īstenošanai rezervēti 136,4 milj. eiro jeb 74 % no pieejamā finansējuma, bet izmaksāti 45 %.
Turpināta ELGF finansētās atbalsta programmas īstenošana izglītības iestāžu apgādei ar augļiem,
dārzeņiem un pienu, rodot risinājumus produktu izdalīšanai attālināta mācību procesa laikā, kā arī
organizēti izglītojoši un informatīvi pasākumi par veselīgu uzturu. Kopumā programmā piedalās 92 %
no valstī esošā pirmskolas un 1.–9. klases skolēnu skaita.
Risināti veterināro zāļu pieejamības jautājumi Covid-19 uzliesmojuma laikā. Izvērtētas EK Vadlīnijas
par optimālu un racionālu apgādi ar zālēm, lai novērstu zāļu deficītu Covid-19 uzliesmojuma laikā,
u.c. dokumenti, kā arī sagatavoti priekšlikumi veterināro zāļu piegāžu traucējumu samazināšanai.
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Nodrošināta Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta apstiprinātā projekta “Atbalsts
antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena veselība” ieviešanai Latvijā
(LATOHOP)” norise, veicinot antimikrobiālās rezistences ierobežošanas pasākumu pilnveidošanu
dzīvnieku veselības jomā un Zviedrijas labās prakses pārņemšanu.
Noteiktas atkāpes attiecībā uz nelielo apjomu primāro produktu realizāciju tieši galapatērētājiem, kā
arī papildu prasības produktu iesaiņošanai tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās.
Uzsākta Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāna 2020.–2026. gadam izpilde,
2020. gadā sagatavojot septiņus ĢMO riska novērtēšanas ziņojumus par dažādu ĢMO apzinātu
izplatīšanu un īstenota ĢMO uzraudzība un kontrole pārtikā un dzīvnieku barībā iekšzemē un uz
robežas. Nodrošināts, ka ES piešķir beztermiņa tiesības laist Latvijas tirgū tradicionāli kūpinātu
cūkgaļu, karsti kūpinātu vistas gaļu, desas un medījamo dzīvnieku gaļu, kā arī tradicionāli karsti
kūpinātas zivis ar tādiem policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) līmeņiem, kas dod iespēju
Latvijas pārtikas uzņēmumiem ražot šos pārtikas produktus, neatsakoties no patērētāju iecienītajām
un pieprasītajām šo produktu organoleptiskajām īpašībām.
Lai sekmētu vietējo ražotāju un vietējās produkcijas atpazīstamību un pieejamību patērētājiem, kā arī
veicinātu to iekļaušanu pašvaldību iepirkumos (pilsētu un lauku telpas ekonomikas mijiedarbība), ir
turpinājies darbs pie elektroniskā kataloga www.novadagarsa.lv uzturēšanas un attīstības. Katalogs
apvieno vietējos ražotājus, kuri ir bioloģiskās un integrētās audzēšanās, “Zaļās karotītes” un
GLOBALG.A.P. shēmu dalībnieki. Kopumā no katalogā atrodamajiem uzņēmumiem 251 ir bioloģiskā
saimniecība, 109 saimniecības izmanto integrētās audzēšanas metodi, 34 uzņēmumiem ir “Zaļās
karotītes” sertifikāts, bet trim uzņēmumiem – GLOBALG.A.P. sertifikāts. 2020. gadā katalogā
ielūkojušies jau 31,4 tūkstoši vietnes apmeklētāju.
Pilnveidota Zemes iegādes kreditēšanas programma, kopējā aizdevuma apmēru vienam
aizņēmējam palielinot līdz 1 000 000 eiro. 2020. gadā izsniegti 315 aizdevumi par kopējo summu
17,4 miljoni eiro. Kopā periodā no 2012. gada otrā pusgada (programmas darbības sākums) ir
izsniegti 2238 aizdevumi par 111,35 milj. eiro.
Nodrošināta Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansiālā pabalsta Latvijā izlietojuma
koordinēšana, pārvaldība un uzraudzība avārijas un atjaunošanas operāciju finansēšanai pēc
2017. gada plūdiem.
Pilnveidots normatīvais regulējums pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu zaļajos iepirkumos,
lai veicinātu videi draudzīgāku produktu noietu un vietējās izcelsmes (bioloģisko, integrēto un NPKS)
produktu lielāku pārstāvību publiskajos iepirkumos.
Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par
veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas
ražošanas prakses sertifikātu un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas
un profesionālās pieredzes prasībām”, dodot iespēju līdz 2021. gada beigām pagarināt veterināro
zāļu ražotājiem piešķirto labas ražošanas prakses sertifikātu derīguma termiņu.
Lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu un atvieglotu pārtikas ziedošanu, pieņemti Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 514 “Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma
termiņa beigām” un Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumi Nr. 145 “Prasības
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes
pārtiku”.
Lai paplašinātu uzņēmējdarbības iespējas, ir sagatavoti Ministru kabineta 2019. gada 19. februāra
noteikumi Nr. 73 “Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”, kuri stājās spēkā ar no
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2020. gada 1. septembra un uzņēmējiem dod iespēju tirgot prasībām atbilstošu kazas svaigpienu
nelielā apjomā.
Dzīvnieku īpašniekiem no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
aprēķinātas un izmaksātas kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā: saistībā ar Āfrikas cūku mēri –
1 107 584,82 eiro, saistībā ar putnu salmonelozi – 123 884,66 eiro.
Pārskatīti izdevumi Pārtikas un veterinārā dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta “BIOR” kapacitātes stiprināšanai. Tas ļaus pilnvērtīgāk īstenot obligātos Eiropas
Savienības tiesību aktos noteiktos dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma
uzraudzības pasākumus, tā apvienojot līdzīgos uzraudzības pasākumus un sadalot tos divos blokos
dzīvnieku veselības jomā un pārtikas nekaitīguma jomā, kā arī nosakot nepieciešamo finansējumu
vienā budžeta programmā – ilgtermiņa saistībās.
Izstrādāti biodrošības pasākumi ūdeļu audzētājiem.
Ar informāciju par ar ZM subsīdijas saņēmušajiem projektiem vai jaunajiem projektu pieteikumiem
iespējams iepazīties šādās vietnēs:
https://www.llu.lv/lv/apstiprinatie-projekti?tips=131&gads=All&nosaukums=&projekta_grupa=312
http://petijumi.mk.gov.lv/
Savukārt ZM izstrādāto normatīvo aktu sarakstu var apskatīt ZM tīmekļvietnes sadaļā “Atskaite par
plāna izpildi” pārskatos par paveikto otrajā pusgadā:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atskaite-par-planaizpildi?id=2000#jump
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2. Zemkopības ministrijas finanšu resursi un darbības
rezultāti
2.1. Budžeta programmu un apakšprogrammu, saņemto ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums
ZM (resora) budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī ziedojumu un dāvinājumu, finanšu
līdzekļu izlietojuma kopsavilkums 2020. 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)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1.
1.1.
1.2.

Dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

1.5.

Transferti

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts
likumā

Izpilde

706 932 151

737 698 745

733 069 443

669 440 836

724 849 035

719 606 862

18 697 353

11 656 552

12 469 034

17 948 029

292 677

263 863

845 933

900 481

729 684

700 130 594

739 683 707

732 079 851

649 088 572

698 144 444

691 486 818

69 050 299

71 264 603

68 398 530

530 677 845

581 828 364

578 790 613

402 429

1 244 140

1 244 140

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Savienības
budžetā un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

48 957 999

43 807 337

43 053 535

Kapitālie izdevumi

51 042 022

41 539 263

40 593 033

2.2.

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati un likums “Par valsts budžetu 2020. gadam”
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4. tabula
Zemkopības ministrijas padotībā esošo iestāžu saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsavilkums,
to izlietojums (eiro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.

Ieņēmumi

990 858

844 961

845 048

1.4.
1.5.

ziedojumi un dāvinājumi
Transferti

990 858

844 961

845 048

2.

Izdevumi (kopā)

964 999

1 084 950

1 085 606

2.1.
2.1.1.

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

874 360
145 599

915 367
44 727

916 023
45 383

643 382

726 665

726 665

2.1.3.
2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

83 804

142 400

142 400

2.2.

kapitālie izdevumi

90 639

169 583

169 583

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 2020. 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 2020. gadam
Nr. p. k.

Prioritārais pasākums/iestādes nosaukums

Finansējuma apmērs,
eiro

22.01.00 Profesionālā izglītība
1.

Finansējums no 2019. gada 1. septembra palielinātās pedagogu
zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 eiro nodrošināšanai
pilnam gadam

15 981

Avots: likums “Par valsts budžetu 2020. gadam”

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
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netika iesniegti pretendentu pieteikumi saskaņā ar MK 2019. gada 17. augusta noteikumiem 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 2021. gadā plānotās iemaksas starptautiskajās institūcijās
Maksājumu
apmērs, EUR

Starptautiskās institūcijas nosaukums
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

230 445

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

57 620

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

Epizootijas birojs (OIE)

43 140

Starptautiskā Apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

3 010

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

4 000

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

Kopā

800
429 487

Avots: likums “Par valsts budžetu 2021. 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
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
ietverta 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:
o jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas, zvejas kuģu iegādes, jaunu zvejas kuģu
būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošana;
o zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas vai apmaiņas saskaņošana;
o speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšana;
o nozvejas sertifikāta apliecināšana;
o papildu pilnvarojuma (īpašās atļaujas) attiecīgu zivju sugu zvejai izsniegšana;
o zivju pircēja reģistrācija.
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2020. gadā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (ZD) sniedza vairākus
pakalpojumus:
o Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS) 2020. gada
sākumā pēc noklusējuma principa izsniegti 55 papildu pilnvarojumi (zvejas atļaujas). Kopā
2020. gadā izsniegti 96 papildu pilnvarojumi (zvejas atļaujas) un 15 iesniegumi saņemti
elektroniski bez e-paraksta un reģistrēti Dokumentu vadības sistēmā (turpmāk – DVS);
o saņemti un DVS reģistrēti 179 zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas, apmaiņas (tostarp
starpvalstu apmaiņas) iesniegumi un deviņi iesniegumi par kuģu nomu (16 pa pastu, bet
elektroniski bez e-paraksta ZD – 163);
o pa pastu un e-pastu (85 %) un ar elektronisko parakstu (15 %) saņemti un DVS reģistrēti
50 iesniegumi par jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņu, zvejas kuģu iegādi,
jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošanu, kā arī galvenā
dzinēja jaudas un kuģu bruto tilpības kapacitātes saglabāšanas saskaņošanai;
o saņemti un DVS reģistrēti 53 iesniegumi (2 % klātienē, 2 % pa pastu, 96 % pa e-pastu) speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanai – tie izskatīti desmit Zvejniecības
komercdarbības licencēšanas komisijas sēdēs;
o apstiprināti 320 nozvejas sertifikāti, kas iesūtīti elektroniski bez e-paraksta un reģistrēti LZIKIS;
o iesniegti un izskatīti 40 iesniegumi zivju pircēja reģistrācijai. 95 % iesūtīti elektroniski bez eparaksta.
Informācija no DVS liecina, ka 2020. 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 reģistrē pirmos
pircējus. Reģistrācijas nolūkā katrs pircējs tiek identificēts pēc viņa PVN maksātāja numura, nodokļu
maksātāja identifikācijas numura vai cita unikāla identifikatora valsts datubāzē. Maksa par zivju pirmo
pircēju reģistrāciju netiek iekasēta.
Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 1224/20091 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/20112
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 būtu izsekojamas
elektroniski visos ražošanas, apstrādes 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. Maksa par šo pakalpojumu netiek iekasēta.
Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 ( 2009. gada 20. novembris ), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību
kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK)
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK)
Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006
1

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011 ( 2011. gada 8. aprīlis ), ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama
Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības
politikas noteikumiem
2
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2.6. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai
ministrijā
Iekšējā kontrole un audits
Saskaņā ar apstiprināto Audita stratēģiju 2020.–2024. gadam sniegti novērtējumi par ministrijas un
padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām un sagatavoti ieteikumi sistēmu un procesu
efektivitātes celšanai un riska faktoru mazināšanai.
Ministrijas iekšējo auditu plānā 2020. gadam paredzētie iekšējie auditi ir izpildīti 100 % apjomā
atbilstoši Audita stratēģijā izvirzītajam mērķim. 2020. gadā pabeigtajos piecos iekšējos auditos sniegti
ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai un dažādu nepilnību novēršanai. Ieteikumu
ieviešanas rādītājs ir 92 %, kas atbilst Audita stratēģijā izvirzītajam mērķim.
Nodrošināta Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra rīkojuma Nr. 571 “Par kopējām valsts
pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020. gadam” izpilde, un mērķis ir sasniegts, 2020. gada iekšējos
auditos iekļauti efektivitātes rādītāji, kā arī ministrijas resorā ir veikts 2020. gada prioritārais audits
fizisko personu datu aizsardzībā.
ZM Integrētā vadības sistēma
Pārskata periodā Iekšējā audita nodaļa sadarbībā ar citu ministrijas struktūrvienību atbildīgajām
amatpersonām visa gada garumā ieviesa nepieciešamās izmaiņas 11 ZM Integrētās vadības sistēmas
procesu kartēs. Visu gadu tika aktualizētas IVS galvenās struktūras mapes – ZM rīkojumu (138) un
kārtību (17) reģistrs, auditu ieteikumu reģistrs, amatu apraksta reģistrs (4).
Ar IVS lietošanu un tajā atrodamo informāciju ir iepazīstināti seši ministrijā jaunpieņemtie
nodarbinātie, kā arī ir sniegtas četras 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 01.07.2019. līdz 30.06.2020. ZM Audita departaments 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, Sertifikācijas iestādes un Starpniecības iestādes darbība ir novērtēta labi,
bez būtiskām nepilnībām.

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.
Sadarbībā ar SIA “Zygon Baltic Consulting” veikts ministrijas Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības
sistēmas atbilstības novērtējums atbilstoši ISO 37001:2018 standarta prasībām. Saņemti ieteikumi par
sistēmas uzlabojumiem.
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3. Zemkopības ministrijas personāls
2020. gada janvārī ministrijā bija 253 amata vietas (214 ierēdņu amatu, 32 darbinieku amati un
7 amatpersonu amati).
2020. gada sākumā bija nodarbinātas 243 personas, bet 2020. gada beigās – 234 personas.
(1. attēls). Faktiskais vidējais darbinieku un ierēdņu nodarbināto skaits 2020. gadā bija vidēji 238,5.

1. attēls. Nodarbināto skaits pēc dzimuma
Ministrijā personāla vidējais vecums ir 45,2 gadi. Ministrijas personāla sadalījums pa vecuma grupām
redzams 2. attēlā. Jaunākajam ministrijā nodarbinātajam ir 24 gadi, bet vecākajam – 79.

2. attēls. Nodarbināto skaits pa vecuma grupām 2020. gada decembrī
2020. gadā ministrijai bija negatīva bilance nodarbināto skaita pieaugumā (3. attēls). Gada laikā
atbrīvoti 15 ierēdņi (darbinieki), bet pieņemti seši ierēdņi (darbinieki).

3. attēls. Nodarbināto bilance 2020. gadā
Ministrijā strādā pieci ierēdņi ar doktora grādu, 127 ierēdņiem (darbiniekiem) ir maģistra grāds,
74 ierēdņiem (darbiniekiem) – bakalaura grāds, 18 ierēdņiem (darbiniekiem) – otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, vienam darbiniekam ir pirmā līmeņa augstākā izglītība, četriem
darbiniekiem – vidējā profesionālā izglītība un pieciem darbiniekiem – vispārējā vidējā izglītība
(4. attēls).

3.

attēls. Ministrijas personāla izglītības līmenis

2020. gadā ministrijas ierēdņi mācījās gan Valsts administrācijas skolas, gan citu mācību un izglītības
centru piedāvātajos profesionālajos mācību kursos. Gada sākumā mācības notika klātienē, bet,
sākoties Covid-19 krīzes situācijai, mācības pēc 2020. gada 13. marta notika attālināti “Team” vai
“Zoom” vidē, tomēr ministrijā nodarbinātie turpināji aktīvi izglītoties un papildināt savas zināšanas.
Gada laikā Valsts administrācijas skolas un citu mācību centru piedāvātās mācības ir piedalījies 141
ierēdnis (darbinieks). Katrs no viņiem gada laikā mācībās vidēji piedalījies 3,49 reizes. Kopumā
ministrijā nodarbinātie Valsts administrācijas skolas mācībās piedalījušies 196 reizes un mācījušies
1308 stundas. Visvairāk ministrijā nodarbinātie apmeklējuši mācību kursus “Personīgās efektivitātes
psiholoģija” (18 nodarbinātie), “Emocionālā inteliģence” (15 nodarbinātie), “Radošā domāšana un
inovācija valsts pārvaldē” (12 nodarbinātie), “Sapulču vadība ZOOM vidē” (12 nodarbinātie),
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“Apzinātības pieeja un metodes” (astoņi nodarbinātie), “Komandu saliedēšana un iesaiste strādājot
attālināti” (septiņi nodarbinātie), “Finansiālais un administratīvais slogs, to veidojošie faktori” (seši
nodarbinātie), “Efektīva vadītāja ABC” (seši nodarbinātie), “Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde”
(seši nodarbinātie), kā arī 28 nodarbinātie pilnveidojuši savas datorzinību prasmes par MS Excel,
MS PowerPoint, SWAY, Prezi.com, Infogram. 43 ministrijā nodarbinātie savas zināšanas par dažādiem
ar amata pienākumiem saistītiem jautājumiem 275 stundu apjomā papildināja arī citos mācību
centros. Citas mācību iestādes tika apmeklētas 49 reizes. Kopumā 2020. gadā ministrijā nodarbinātie
ir mācījušies 1583 stundas.

4. Zemkopības ministrijas komunikācija ar sabiedrību
Lauksaimnieku sabiedrība – lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki un pārtikas ražotāji –
informāciju par valsts politiku lauksaimniecībā, lauku attīstībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un
pārtikas rūpniecībā 2020. 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 klātienē un tiešsaistē. Ražotāji un lauku uzņēmēji informēti par Lauku attīstības
programmas pasākumiem, tiešajiem maksājumiem un tirgus atbalsta pasākumiem, kā arī Rīcības
programmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanu Latvijā 2014.–
2020. gadā. Lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki un pārtikas ražotāji ir regulāri saņēmuši
informāciju par projektu iesniegšanas termiņiem un izmaiņām pasākumu nosacījumos – gan ar
nozares organizāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan ZM un sadarbības iestāžu
tīmekļvietnēs, gan arī sociālajos tīklos “Facebook”, “Twitter” un “Instagram”.
Jaunākā informācija plašsaziņas līdzekļiem 2020. gadā gatavota un izplatīta 249 relīzēs, kas ievietotas
ZM tīmekļvietnē www.zm.gov.lv, izplatītas sadarbības partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sociālajos
tīklos. No tām 70 relīzes ietvēra informāciju par izmaiņām LAP pasākumu nosacījumos un
finansējuma saņemšanā, Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas gaitu, kā arī Latvijas nostāju
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs. Savukārt 28 relīzes informēja
par zivsaimniecības jautājumiem un EJZF pasākumu izsludināšanu, kā arī Kopējo Zivsaimniecības
politiku (KZP) un Latvijas nostāju ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs. Zaļā kursa jautājumiem veltītas 39 relīzes. Par meža jautājumiem sniegta informācija
35 relīzēs, bet 24 ziņās medijiem – par lauksaimniecības un meža zemes un meliorācijas jautājumiem.
No visām ziņām plašsaziņas līdzekļiem 42 relīzēs bija informācija par valsts atbalstu ražotājiem
informēja, 63 ziņās – svarīga informācija par norisēm un atbalstu saistītā ar Covid-19, trijās ziņās –
par Āfrikas cūku mēra aktualitātēm. Par jaunumiem Ministru kabinetā izsludinātajos un pieņemtajos
noteikumos vēstīja 76 ziņas. Par ZM pasākumiem un par aktuālajām norisēm – izstādēm,
reģionālajām vizītēm, tehnikas jautājumiem, eksportu, semināriem u.tml. – izplatīti 57 ziņojumi
sabiedrībai. Lauksaimnieciskās ražošanas jautājumi aplūkoti 100 ziņojumos, bet zivsaimniecības
jautājumi – 37 ziņojumos sabiedrībai. Par pārtikas jautājumiem vēstīts 68 ziņās, bet par
bioekonomikas jaunumiem – 15 reizes. Notikušas trīs videokonferences, kuru ieraksti joprojām
skatāmi ZM tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, – pārtikas ražošanas nozares un tirgotāju preses
konference par iedzīvotāju nodrošinājumu ar pārtiku, piedaloties zemkopības ministram Kaspara
Gerhardam, zemkopības ministra Kaspars Gerharda videokonference par 45,5 miljonu eiro valsts
atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem un sadarbības
memoranda par Latvijas augļu, ogu un dārzeņu plašāku pieejamību mūsu veikalos parakstīšana. Visa
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sagatavotā informācija nosūtīta arī ZM sadarbības partneriem – sabiedriskajām organizācijām un
ražotāju asociācijām. Angļu valodā izplatīti 22 ziņojumi plašsaziņas līdzekļiem.
Visa gada garumā ir notikušas diskusijas, semināri, darba grupas ar ZM ekspertu piedalīšanos, lai
ražotāju organizācijas, pašvaldību iestādes, uzņēmējus un iedzīvotājus rosinātu sadarboties teritorijas
attīstībā un informētu par plānoto KZP atbalstu 2021.-2027. gada plānošanas periodam,
nosacījumiem KLP pārejas periodam, kā arī KLP reformas gaitu, gatavojoties jaunajam plānošanas
periodam 2023.–2027. gadā.
Latvijas ražotāji ir piedalījušies vairākās starptautiskajās klātienes un tiešsaistes izstādēs gan ES, gan
citās pasaules daļās, kā arī gadatirgos un specializētajos pasākumos, popularizējot Latvijas pārtikas
produkciju.
Atzīmējams ir zemkopības ministra ieguldījums, sniedzot aktuālu informāciju ražotājiem un tā
veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību ES fondu līdzekļu izmantošanā. Saistībā ar Covid-19
ierobežojumiem ministram bijis nedaudz darba vizīšu – uz Ādažiem, Tomi, Balviem, Rugājiem, Sēliju.
Tāpat norisinājušās daudzas videotikšanās ar uzņēmējiem, to biedrībām un žurnālistiem, lai diskutētu
par plānošanas perioda noslēguma LAP nosacījumiem un iezīmētu gaidāmā perioda svarīgākos LAP
jautājumus. Ministrs ir piedalījies daudzās videokonferencēs, tostarp rīkotas trīs īpašas tiešsaistes
preses konferences.
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”, “Labrīt”, “Doma laukums”), kurās notikušas diskusijas par
ZM kompetences jautājumiem.
Tāpat ministrs un ZM eksperti ir apsprieduši situāciju savas atbildības jomās un atbildējuši uz
žurnālistu jautājumiem – tas atspoguļots laikrakstos, žurnālos un tīmekļvietnēs. Informācija publicēta
oficiālā izdevēja uzturētajā tīmekļvietnē “LV portāls”, aģentūras LETA ziņu lentē, portālos “laukos.lv”,
“LSM”, “Delfi”, “TVNet”, “FinanceNet”, “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, žurnālos “Saimnieks”,
“AgroTops”, “Baltijas Koks”, “Dārzs un Drava”, “Praktiskais Latvietis”, “Kapitāls”, “Ir”, “Dienas Bizness”,
“Sestdiena”, laikrakstā un portālā “Diena”, specializētajos medijos (“Lauku Lapa”, “Čiekurs”, “Latvijas
Lopkopis”), kā arī reģionālajos medijos un tīmekļvietnēs. Sniegta informācija Latvijas Veterinārārstu
biedrības veterinārajam žurnālam.
Informācija sniegta arī tajos Latvijas plašsaziņas līdzekļos, kuri raksta un raida krievu valodā, –
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, zivsaimniekiem,
mežsaimniekiem un pārtikas rūpniekiem, tostarp par atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai,
“Zaļo kursu” un nākamā perioda ES fondu atbalsta principiem, par mājdzīvnieku labturību un
labturību zvēraudzētavās, makšķerēšanas nosacījumiem, eksporta tirgiem, lauksaimniecības
apdrošināšanu, atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei, zaļo iepirkumu un PVN samazināšanu
pārtikai, pārtikas ziedošanu, nosacījumiem sezonas strādnieku nodarbināšanai, traktortehnikas
kategorijām un vadītāja apliecības iegūšanas iespējām, kā arī biogāzes staciju turpmāko likteni.
Ārvalstu žurnālistus interesējušas Latvijas KLP prioritātes pēc 2020. gada, meža jautājumi, pārtikas
cena Latvijā un viesstrādnieki.
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Organizēti konkursi lauksaimniekiem – “Sējējs”, mežsaimniekiem – “Zelta čiekurs”, zivsaimniekiem –
“Lielais loms”. Sagatavots un izdots īpašs ZM rīkoto konkursu “Sējējs 2020”, “Zelta Čiekurs 2020” un
“Lielais Loms 2020” kalendārs 2021. gadam.
ZM ir īstenojusi komunikācijas kampaņu lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperatīvu attīstībai un
darbības popularizēšanai. Projekta gaitā izstrādātas komunikācijas vadlīnijas, izveidoti seši videosižeti
(pārraidīti 80 reižu), radiodžingls (pārraidīts 112 reižu). Sagatavota un dažādos medijos tīmeklī
publiskota infolapa un infografika par kooperatīvu darbību, reģionālajos un interneta medijos
ievietotas 12 skaidrojošas publikācijas par jaunu kooperatīvu dibināšanas iespējām. Lauku atbalsta
dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 15 tūkstošiem uzņēmēju izsūtīta informācija par
kooperatīvu priekšrocībām, lai gūtu lielāku peļņu un pavērtu plašākas iespējas pārdot saražoto.
Izveidots un LTV1 pārraidīts raidījums par Latvijas lauku uzņēmēju prasmi un pieredzi, daudzpusīgu
lauksaimniecībā un lauku vides saglabāšanā “Daudzpusīgs inovāciju un veiksmīgas pieredzes
atspoguļojums lauksaimniecības nozarēs Latvijas lauku novados”. Sagatavota piecu publikāciju sērija
laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” un portālā “Kas jauns” par veiksmīgākajiem lauksaimniekiem,
uzņēmējiem, kas sekmīgi īstenojuši LAP 2014.-2020. pasākumus un spējuši stiprināt saimniecību
izaugsmi un konkurētspēju arī Covid-19 pandēmijas laikā.
Projektā “LIFE OrgBalt” organizēts Latvijas nacionālais tiešsaistes seminārs par klimata pārmaiņu
samazināšanas pasākumiem auglīgā organiskajā augsnē, jo ir svarīgi, lai dažādie klimata pasākumi
veicinātu lauksaimnieku un mežsaimnieku interesi dot ieguldījumu vides un klimata mērķu
sasniegšanā. Vairāk par semināru – projekta tīmekļvietnē https://www.orgbalt.eu/?p=3098&lang=lv.
ZM ir noslēgusi dažāda veida vienošanos par sadarbību ar 22 Latvijas un ārvalstu organizācijām,
tostarp nevalstiskajām, un izveidojusi 46 darba grupas un uzraudzības komitejas, kurās darbojas
valsts, pašvaldību, biznesa 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 15 ekspresaptaujas par ZM kompetences nozarēm un sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” –
105 normatīvo aktu projekti. Regulāri publicēta informācija par svarīgākajiem ZM pasākumiem un
norisēm tīmekļvietnes sadaļā “Darba plāns”. Savukārt sadaļā “Pircēja ceļvedis” ievietots raksts
“Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem”.
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa kopīgi ar Finanšu ministrijas kolēģiem turpina popularizēt
ES fondu ieguldījumu Latvijas reģionos.
Lauksaimniecība un lauku attīstība. Regulāri tikusi gatavota informācija un atbildes uz žurnālistu un
lauksaimnieku jautājumiem par nozares aktualitātēm, tostarp informācija Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku saeimas (ZSA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas (LLKA), Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) sanāksmēm un lauksaimnieku, zivsaimnieku un
mežsaimnieku konsultatīvās padomes, kā arī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF)
sanāksmēm.
Gatavota informācija par ELFLA un ELGF 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. Informācija regulāri
izsūtīta lauksaimnieku organizācijām.
Organizētas vairākas KLP tematiskās darba grupas, lai kopā ar lauksaimnieku un vides organizācijām
diskutētu par KLP Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam mērķiem, vajadzībām un SVID.
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ZM sadarbībā ar LLKC 2020. gadā rīkojusi tiešsaistes konferenci “Laukos var! Uzņēmējdarbības
iespējas laukos”, kurā iezīmēja ceļa karti nākotnes atbalsta pasākumiem lauku uzņēmējdarbībai.
Konference tika pārraidīta LLKC un “Facebook” tīmekļvietnē, un tās videoieraksts ir pieejams
joprojām.
Plašsaziņas līdzekļi veidojuši sižetus par lauku uzņēmējiem – konkursa “Sējējs 2020” balvu ieguvējiem.
Vērtīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā devusi Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
struktūrvienība – Valsts Lauku tīkls (VLT), kas vienuviet apkopo lauksaimniekiem nepieciešamo
informāciju no dažādiem avotiem. VLT galvenie informēšanas pasākumi 2020. gadā bija šādi.
o Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmā darbs notika 26 teritorijās ar
iepriekšējos gados programmā uzņemtajiem klientiem, un programmas noslēdzošajā 2020. gadā jauni
klienti netika uzņemti.
o Organizēti 302 informatīvie semināri (31 “Zoom” vidē, 103 e-semināri), no tiem 142 LLKC (pieci
e-semināri). Informatīvajos semināros kopā piedalījās 2807 klausītāji.
o Ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 418 skolēniem un 29 pedagogiem – organizēta akcija “Šodien laukos”
skolēniem vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Plānoto piecu klātienes pasākumu vietā norisinājās konkursa
uzvarētāju sveikšana Viesītē.
o Mācībās aktīvi iesaistījušies un izglītojušies gan ZM, gan tās pakļautībā esošo iestāžu nodarbinātie:
PVD – viena mācību diena, ZM – divas mācību dienas, VAAD – ciena mācību diena, LAD – četras mācību
dienas, VTUA – divas mācību dienas, VMD – astoņas mācību dienas. Gandrīz 40 % mācību notika
attālināti.
o Informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa” 2020. gadā publicēti 170 materiāli, lasītājiem izplatīti 56 660
“Lauku Lapas” eksemplāri. Covid-19 ietekmes dēļ tika reorganizēta “Lauku Lapas” izplatīšanas pieeja –
izdevums bez maksas izplatīts visā Latvijas teritorijā ar LLKC 26 biroju starpniecību, kā arī ar VAS “Latvijas
Pasts” starpniecību.
o “Novada Garša” klātienes pasākumi pilnībā pārplānoti. Notikuši četri reģionālie pasākumi nelielam
apmeklētāju skaitam. Visa pasākumu norise pārraidīta tiešraidē “Facebook”, izcelti konkrētā reģiona
ražotāji, sagatavoti un (vai) publicēti individuāli ražotāju videoieraksti. Visu pasākumu tiešraidi
“Facebook” noskatījās vairāk nekā 32 000 cilvēku.
o Turpināta elektroniskā kataloga www.novadagarsa.lv papildināšana ar jauniem ražotājiem: 2020. gadā
tajā no jauna ievadīts 671 uzņēmums. Gada beigās katalogā ir jau 965 saimniecības, no kurām publiski
pieejamas 783.
o Izstrādāti produkcijas ražošanas pašizmaksas aprēķina modeļi praktiskai lietošanai uzņēmumos,
2020. gadā ekonomiskās analīzes pašizmaksu aprēķināšanā iesaistītas 142 saimniecības.
o Organizēts konkurss “Laukiem būt”, kurā iesniegti 68 biznesa plāni. Tālāko dalību konkursā turpināja
67 biznesa plāni. 2020. gadā tiešsaistes Starta dienā virtuāli piedalījās 265 interesenti, no kuriem 225 jeb
85 % uzsāka mācības.
o Nozīmīgi paplašināts tālmācības programmu
lauksaimniecības pamatzināšanu sadaļā ar īpaši
prakses nosacījumi”. Uzturēti septiņi interneta rīki
izmaksu, LAP atbalsta pieejamības noteikšana,
mežsaimniecībā jaunā platformā u.c.)

saturs, izveidojot plašāku materiālu sadaļu
uzsvaru uz programmu “Labas lauksaimniecības
un programmas (Tehnikas katalogs, būvmateriālu
lopbarības analīžu, būvizmaksu, tālmācību kursi

o Nodrošināta 26 LLKC moderno tehnoloģiju prakšu saimniecību datubāzes uzturēšana un atjaunināšana
ar aktuālajiem datiem. Saraksts, kas nosūtīts arī profesionālajām izglītības iestādēm, pieejams LLKC un
LOSP tīmekļvietnēs:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-praksu-saimniecibu-tikls-latvija
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http://www.losp.lv/node/3650
o Darbu turpināja interešu grupas augkopībā un lopkopībā.
o Aktivitātē “Atbalsts lauksaimniecības izstādēm un lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa
organizēšana” organizēta Latvijas delegācijas darbinieku transportēšana, Latvijas stends un dalība
starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Grüne Woche 2020” Berlīnē, Vācijā.
Par ZM konkursa “Sējējs 2020” laureātu apbalvošanu veidots raidījums TV3, un to tiešraidē noskatījās
tiešraidē apmēram 60 000 skatītāju.
o 2020. gadā tika plānots īstenot 12 starptautiska un nacionāla līmeņa konferences. Ņemot vērā Covid-19
ierobežojumus, klātienē notika tikai biškopju konference gada sākumā.

2020. gada nogalē organizēto tiešsaistes konferenču skatījumi
Unikālie skatījumi/
Konference
kopumā sasniegtā auditorija
(LLKC, Facebook un Youtube)
Konference “Klimatam un videi draudzīga piensaimniecība Eiropas 574 + 4500 skatījumu vēstījumiem
Zaļā kursa ietvaros. Bioloģiskās piensaimniecības potenciāls
par konferenci Facebook (nebija
nākotnē”
tiešraides)/5838
Konference “Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos”
1150/5834
Konference “Kooperācija – ilgtermiņa saimniekošanai”
675/2945
Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2020
856/3692
Bioloģiskās lauksaimniecības konference “Tālredzīgi un saskaņā ar
3580/8697
dabu”
Grāmatvedības gada konference

465/4250

o 2020. gadā VLT pasākumā “Viedo ciemu un bioekonomikas iniciatīvas atbalsta pasākumi” turpinājās
darbs ar Alsungu kā viedo ciemu un uzsākts darbs ar Kurmenes-Skaistkalnes viedo ciemu.

Mežsaimniecība. Ilggadīgajai Meža dienu tradīcijai – 92. gadskārta. Meža dienu 2020 pasākumi
notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (67 novados un trīs lielajās pilsētās), veidojot stādījumus
senajos muižu parkos un dārzos, kā arī jaunizveidotajos parkos, izvietojot mazās arhitektūras formas
no koka (tiltiņus, solus, galdus, atkritumu urnas u.c.) parkos, kā arī izglītojot Meža dienu pasākumos
gan par meža nozares nozīmību, gan par parku plānošanas un labiekārtošanas jautājumiem, koku
nozīmi ainavā un parku arhitektūrā un izvietojot informācijas stendus, lai ikdienā parku viesi var
uzlabot savas zināšanas.
Meža dienu pasākumos iesaistījās pašvaldības un attiecīgo pašvaldību iestādes, uzņēmumi, teritorijā
esošās meža nozares iestādes un organizācijas, vietējās kopienas aktīvie iedzīvotāji, skolēni, jaunieši,
tā pievēršot lielāku Latvijas sabiedrības uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās
zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, palīdzot risināt
to labiekārtošanu, kā arī sekmējot jaunu zināšanu iegūšanu.
Savukārt rudenī LLU Meža fakultāte sadarbībā ar nozares organizācijām un uzņēmumiem Meža
dienu 2020 laikā jau trešo reizi organizēja pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā 2020”, izglītojot sabiedrību
par Latvijas meža apsaimniekošanu un iegūtās koksnes plašo izmantošanas spektru un atraktīvi
parādot koksni tās izmantošanas daudzveidībā, kad tiek ražoti produkti ar augstu pievienoto vērtību.
Šī pasākuma laikā notika arī koku skulptūru festivāls “Otrā elpa”, kura apmeklētājiem bija iespēja vērot
skulptūru tapšanu.
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Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs” ir nozares augstākais apbalvojums un atzinība par
ieguldījumu nozares attīstībā. Meža nozares gada balvas tika pasniegtas septiņpadsmito 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 pieci nozares ļaudis.
Pārējās nominācijās kritērijs ir paveiktais pēdējo divu gadu laikā. Balvas ieguvēji saņem lielo Zelta
čiekuru, savukārt pārējiem laureātiem tiek pasniegts mazais Zelta čiekuriņš. Lai plašāka sabiedrības
daļa tiktu informēta par laureātu sasniegumiem un aktuālo meža nozarē, tapa televīzijas filma “Zaļais
zelts”.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”, kurš 2020. gadā notika 14 reizi,
piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi, kuru
mērķis bija iepazīt un izpētīt meža nozari no kultūrvēsturiskā viedokļa. Konkursa moto ir “Atceries,
izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi!”. Lai piedalītos konkursā, bija jāizpēta
literatūras un citi informācijas avoti par kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari. Tāpat
bija 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. Papildus bija
jāsagatavo arī videopieteikumi par konkursa dalībniekiem projekta norises gaitā, tajos iekļaujot
fragmentu no pārgājiena vai ekskursijas. Apbalvošanas pasākums notika tiešsaistē.
Organizēta “Meža nozares konference 2020” mežsaimniekiem tiešsaistē. Tajā sniegta informācija par
fondu aktualitātēm un pieejamo atbalstu. Konference tika pārraidīta LLKC un “Facebook”
tīmekļvietnē, un tās videoieraksts pieejams joprojām.
Par mežsaimniecības aktualitātēm 2020. gadā rīkotas vēl vairākas konferences, kurās diskutēts 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 ministrijas
dažādu jomu eksperti izmantojuši diskusijās ar mežsaimniekiem, kokrūpniekiem, vides aktīvistiem,
medniekiem un citiem interesentiem.
Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC) Valsts lauku tīkla pasākumu ietvarā 2020. gadā ir
īstenojis šādus pasākumus:
o Meža īpašniekiem organizēti 62 informatīvie klātienes semināri, kuros kopā piedalījās 729 klausītāji, un
tika izveidoti 40 unikālie e-semināri, uz kuru pamata norisinājās 98 e-semināri ar 4129 unikālajiem
skatījumiem. Papildus norisinājās deviņi izglītojošie semināri klātienē ar 177 klausītājiem un viens eseminārs ar 50 unikālajiem skatījumiem.
o Skolēnu un jauniešu izglītošanai par mežu un meža apsaimniekošanu norisinājās 88 nodarbības
(pasākumi), kuros piedalījās 1556 dalībnieki – skolēni, kā arī tika izstrādātas septiņas jaunas pasākumu
programmas dažādām skolēnu vecuma grupām izglītojošo nodarbību norisei klātienē. Pasākumus
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(nodarbības) īstenoja MKPC reģionālo nodaļu darbinieki – meža gidi dažādos Latvijas reģionos,
pārsvarā lauku teritoriju skolās.
o 2020. gadā gatavota informācija, izdoti, pavairoti un izplatīti četri dažādi tematiskā izdevuma meža
īpašniekiem “Čiekurs” izdevumi (5000 eksemplāru metienā) gan drukātā, gan elektroniskā formā.
“Čiekura” izdevumos kopumā publicēti 65 raksti par aktuāliem tematiem, papildus sagatavots un
izplatīts iknedēļas izdevums “e-Čiekurs” elektroniski.
o Izstrādātas un uzturētas mežsaimniecības tālmācības programmas, izveidojot trīs jaunus bezmaksas
apmācības kursus “Nodokļi meža apsaimniekošanā”, “Augošu koku krājas noteikšana” un “Enerģētiskās
koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā”, kā arī maksas mācību kursam “Apmācības
medniekiem” pabeigta mācību materiālu izstrāde un uzsākta tā pilnvērtīga darbība. Mežsaimniecības
tālmācības platformu apmeklējuši 10 973 unikāli lietotāji, vidēji mēnesī tālmācības platformu apmeklējot
2500 personām.
o Aprēķinātas aktuālo ES atbalsta mežsaimniecības pasākumu likmes un kompensējošie maksājumi KLP
2021–2027 periodam.
o Organizēta “Meža nozares konference 2020” par aktuālām ar meža nozari saistītām tēmām. Konference
norisinājās attālināti, un tās videoieraksts neierobežotu laiku ir pieejams arī pēc konferences.
Konferences unikālais skatījumu skaits – 621.
o LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” organizētas
24 mācību grupas par dažādiem tematiem, apmācīti 445 dalībnieki – meža īpašnieki, meža nozarē
nodarbinātie un mednieki.
o LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” visā Latvijas
teritorijā sapulcinātas 25 meža apmeklējumu grupas un apmeklējumos piedalījies 471 interesents.
o LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”
konsultēti 300 meža īpašnieku. Sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību attīstīta konsultāciju joma
“Savvaļas putnu aizsardzība” un regulāri tiek celta un uzturēta konsultantu kvalifikācija.
o Meža īpašniekiem – kopumā vairāk nekā 700 klientiem – sniegti meža apsaimniekošanas pakalpojumi.
2020. gadā palielinājās pieprasījums pēc meža inventarizācijas pakalpojumiem un lielo meža īpašumu
portfeļu vērtēšanas. Nemainīgi visvairāk pieprasītie meža apsaimniekošanas pakalpojumi ir meža
inventarizācija, augošu koku uzmērīšana un cirsmu novērtēšana.
o Meža īpašniekiem sagatavoti apmēram 150 meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāni un
sniegtas dažāda veida un formāta bezmaksas konsultācijas par pieejamo ES atbalstu meža
apsaimniekošanai.
o MKPC speciālisti iesaistījās ES aizsargājamo biotopu kartēšanā, kopumā apsekojot 1178 ha meža
platības, kā arī augstvērtīgo mežu monitoringā apsekojot 132 dažādu meža īpašumu nogabalus.
o Starptautiskā sadarbība – MKPC dalība Eiropas meža konsultāciju organizāciju asociācijā (FOREXT) un
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projektā “Ilgtspējīga koksnes enerģijas attīstība
Baltijas jūras reģionā” (Baltic ForBio). Projektā ir izveidota bezmaksas apmācības programma
“Enerģētiskās koksnes iegūšana meža apsaimniekošanas procesā” un rokasgrāmata “Rentablas un
ilgtspējīgas mežizstrādes metode”. Izveidota arī ĢIS platforma ar meža biomasas atlantu (Forest energy
Atlas), kura lietotājam ļauj uzzināt par Latvijā potenciāli iegūstamo enerģētiskās koksnes apjomu par
pieciem sortimentu veidiem laikā līdz 2054. gadam, kā arī līdzīga informācija par projekta dalībvalstīm.
Savukārt datorprogrammas “Mežvērte” un “Meža eksperts” tika pilnveidotas, lai iekļautu aprēķinus par
cirsmā pieejamo provizorisko koksnes biomasas apjomu no mežizstrādes atlikumiem un sīkkoksnes.

Zivsaimniecība. 2020. gada 27. novembrī organizēta gada konference zivsaimniecības nozarei
“Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas”, kurā ZM speciālisti informēja par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda atbalstu pēc 2021. gada, nozares attīstības tendencēm un iespējām, kā arī
atbildēja uz dalībnieku jautājumiem.

26

Sagatavota informācija un sniegtas atbildes Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomē un Zivsaimniecības konsultatīvajā
padomē par EJZF finansējuma pārdali starp pasākumiem un indikatīvo finansējuma sadalījumu EJZF
nākamā plānošanas perioda programmai pēc 2021. gada.
Zivsaimnieki ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri tika informēti par EJZF pasākumu sākšanas
termiņiem un nosacījumiem, izmaiņām ES atbalsta zivsaimniecībai administrēšanā un zivsaimniecības
attīstības projektu finansējumā.
Sagatavota informācija un atbildes uz sabiedrības jautājumiem par EJZF un citām aktualitātēm
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes un Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes sanāksmēm. Apkopoto informāciju
par aktuālajiem tematiem zemkopības ministrs ir izmantojis tiešsaistes diskusijās ar zivsaimniekiem
un makšķerniekiem.
Zemkopības ministrs un ZM speciālisti ir piedalījušies vairākās Latvijas Radio, Latvijas Televīzijas un
LNT diskusijās un tiešraidēs par atbalsta pasākumiem zivsaimniecībai 2014.–2020. gadā un atbalsta
aprisēm pēc 2020. gada, kā arī citām aktuālām ar zivsaimniecību saistītiem tematiem.
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls – LLKC struktūrvienība – nodrošināja regulāru informācijas
apriti, ievietojot jaunākās ziņas savā tīmekļvietnē http://www.zivjutikls.lv, sekojot līdzi nozares
jaunumiem, informējot lasītājus par aktualitātēm EJZF apguves gaitā, kā arī Rīcības programmā
Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
sagatavošanā, ar kuru tiks ieviests Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)
atbalsts 2021.–2027. gadā. Galvenie zivsaimniecības uzņēmēju informēšanas pasākumi 2020. gadā:
o

izdoti četri izdevuma “Zivju Lapa” laidieni (iznāk reizi trīs mēnešos, gadā kopā 12 480 eksemplāru).
Izdevums pieejams arī elektroniski ZST tīmekļvietnē http://www.laukutikls.lv/informativiemateriali/zivju-lapa;

o

sagatavota un izdota “Zivsaimniecības gadagrāmata 2020” (1000 eksemplāros), publicēta arī
elektroniski: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/llkczivsaimniecgadagramata2020-gr-www.pdf;

o

2020. gadā ZST organizēja astoņus izglītojošos seminārus (t.sk. trīs “Zoom” vidē), kas norisinājās
dažādos Latvijas novados. Izglītojošos seminārus apmeklējuši 173 dalībnieki;

o

organizēti četri pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā ar 70 dalībniekiem. Covid-19 ierobežojumu dēļ
divi braucieni netika organizēti;

o

2020. gada zivsaimniecības konference “Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas” norisinājās
tiešsaistē. Konferences unikālie skatījumi vietnē – 327, klātienē – 6 dalībnieki. Konferences ieraksts
pieejams http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/zivsaimniecibas-konference-2020;

o

aktivitātē “Zivsaimniecības popularizēšana skolā” notikuši divi pasākumi skolēniem:
•

•

o

izglītojošs pasākums skolēniem par zivsaimniecību un Baltijas jūru. Dalībnieki – Nīcas novada
vidusskolas divas 8. klases (32 skolēni un trīs skolotāji). Vairāk informācijas par to:
http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/skoleni-macas-par-baltijas-juru-unzivsaimniecibu,
izglītojošs pasākums 28 Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas 1. klases skolēniem, lai iepazīstinātu ar
zivsaimniecību Latvijā, kā arī mācītos atpazīt Latvijas zivis;

akcijā “Šodien laukos” skolēni aktīvi pildīja ar zivsaimniecību saistītus uzdevumus. Zivsaimniecības
mēneša lielajā uzdevumā piedalījās 47 individuālie dalībnieki un 22 klases. Papilduzdevumā “Zivju
ēdiena fotorecepte” iesūtīti 57 papilduzdevumi ar videoreceptēm vai fotoreceptēm no jauniešiem.
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Stiprinot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā,
ZM 2020. gada 18. decembrī organizēja Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes
sēdi.
Lai informētu mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekus, 2020. gadā tika sagatavota informācija plašsaziņas
līdzekļiem par dzīvnieku patversmēm jautājumos, kas jāņem vērā pirms suņa iegādes, un informācija
par suņa apzīmēšanu un reģistrāciju, nodrošinot nepārprotamu Veterinārmedicīnas likumā noteikto
prasību piemērošanu attiecībā uz dzīvnieku īpašnieka vai turētāja pienākumiem
Ministrija turpināja ilglaicīgo 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. 2020. gada laikā notikusi virkne dažādu ministrijas sadarbības
pasākumu ar nevalstisko sektoru
Ministrijā darbojās virkne pastāvīgo konsultatīvo institūciju:
o

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

o

Nacionālā augu šķirņu padome

o
o

Augu veselības starpinstitūciju darba grupa
Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupa

o
o

Medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvā padome
Meža attīstības fonda konsultatīvā padome

o

Meža konsultatīvā padome

o

Zivsaimniecības konsultatīvā padome

o

starpinstitūciju darba grupa “Zivsaimniecība”

o
o

Sēklkopības, mēslošanas līdzekļu, lopkopības un ciltsdarba starpinstitūciju darba grupa
Ģenētisko resursu padome

o

Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības
konsultatīvā padome

o

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam uzraudzības komiteja

o

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzraudzības komiteja

o
o

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padome
starpinstitūciju darba grupa “ES Ārējā tirdzniecība”

o
o

Pārtikas nozares padome
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības
konsultatīvā padome

Deviņas lielākās nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Latvijas lauksaimnieku, lauku iedzīvotāju un
pārtikas ražotāju intereses, ir iekļautas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē:
o

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

o

Zemnieku saeima

o

Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija

o
o

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Latvijas Jauno zemnieku klubs

o

Latvijas Zemnieku federācija

o

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
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o

Lauksaimnieku apvienība

o

Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

ZM arī aicina un iesaista nevalstiskās organizācijas 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.

5. Zemkopības
pasākumi

ministrijas

2021. gadā

plānotie

5.1. Svarīgākie pasākumi un iniciatīvas
Tiks sagatavoti un iesniegti EK apstiprināšanai grozījumi Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–
2020. gadam, lai nodrošinātu pārejas perioda un Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta
atbalsta pieejamību lauku attīstībai 2021. un 2022. gadā, veicinātu ekonomikas atveseļošanos pēc
Covid-19 ietekmes, kā arī nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz Eiropas Zaļajā kursa noteiktajiem
mērķiem, stiprinot mazo un vidējo saimniecību attīstību un veicinot vides un klimata investīcijas un
bioloģisko lauksaimniecību. Tiks izdarīti grozījumi nacionālos normatīvos aktos.
Tiks izstrādāts un līdz 2021. gada beigām iesniegts EK apstiprināšanai KLP Stratēģiskā plāna projekts
2023.–2027. gadam.
Tiks izstrādāts un iesniegts EK apstiprināšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–
2027. gadam projekts, lai nodrošinātu publisko atbalstu zivsaimniecības nozares konkurētspējai un
resursu ilgtspējai, tostarp virzībā uz Zaļā kursa politikas mērķu sasniegšanu.
Īstenosim 2021. gada papildu valsts budžeta finansējuma 15 milj. eiro apmērā izmantošanu atbalsta
pasākumiem ciltsdarba maksājumiem, zinātnei un mazajiem lauksaimniekiem.
Turpināsim rosināt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai samazinātā PVN likme 5 %
apmērā tiktu ieviesta arī tādiem pārtikas produktiem kā svaiga gaļa, svaigas zivis, olas un piena
produkti.
Turpināsies antimikrobiālās rezistences ierobežošanas pasākumi saskaņā ar principu “Viena veselība”,
lai sasniegtu EK stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķus, veicinot antimikrobiālo līdzekļu
piesardzīgu un atbildīgu lietošanu dzīvniekiem un sekmīgu dzīvnieku veselības pārvaldību.
Turpināsies darbs pie EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) apstiprinātā projekta “Atbalsts
antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna “Viena veselība” (angļu val. – “Support to the
implementation of the One Health action plan for containing antimicrobial resistance in Latvia”)
ieviešanas. Tā mērķis ir stiprināt Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra,
Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta rīcībspēju antimikrobiālās rezistences
ierobežošanā, kā arī veicināt plānā “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas
antibiotiku lietošanas plāns ”Viena veselība”” izpildē iesaistīto iestāžu sadarbību.
Lai nodrošinātu atbalstu daudzveidīgai lauksaimniecībai, tostarp augļkopībai un dārzeņkopībai,
īstenosim valsts budžeta finansētās atbalsta programmas izglītības iestāžu apgādei ar augļiem,
dārzeņiem un pienu.
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Tiks īstenoti pasākumi, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšanu vietējo
lauksaimniecības produkcijas ražotāju rokās, valsts un pašvaldību valdījumā esošas lauksaimniecības
zemes primāri piedāvājot nomā vietējiem lauksaimniecības produktu ražotājiem.
Tiks nodrošināta finanšu instrumentu pieejamība mazajiem aizdevumiem lauku teritorijā
uzņēmējdarbības stiprināšanai.
Tiks sniegts atbalsts mazajām saimniecībām triju miljonu eiro apmērā.
Meža un saistīto nozaru politikas plānošanas līdz 2030. gadam dokumenta izstrāde:
•

•

•

•

tiks veicināta bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, turpinoties darbam pie bioloģiskās
lauksaimniecības sēklkopības sistēmas attīstības, lai 2035. gadā visus uzņēmumus nodrošinātu ar
bioloģisku sertificētu sēklas materiālu, un darbam pie bioloģiskās lauksaimniecības datubāzes
pilnveidošanas, lai nodrošinātu bioloģiskos uzņēmumus ar informāciju par pieejamiem bioloģiskās
lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku mazuļiem;
turpināsies eksportējamo pārtikas produktu kontroles programmu īstenošana, pārbaudot
produktu atbilstību importētājvalsts prasībām, lai atbalstītu Latvijas ražošanas uzņēmumu
eksportu, tiem izvedot produkciju uz trešajām valstīm;
tiks sagatavotas Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības jauniem pārtikas produktu
veidiem, lai ražotājiem dotu iespēju sertificēt jaunus produktus, bet patērētājiem – iegādāties
augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus;
atveseļošanās un noturības mehānisma plānā no ZM sagatavotajiem priekšlikumiem tālāk tiek
virzītas investīcijas plūdu riska mazināšanai infrastruktūrā, īstenojot iniciatīvas komponentu Nr. 1
“Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja”.

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, plānots arī 2021. gadā lauksaimniekiem nodrošināt
vienotā platības maksājuma avansa saņemšanu bezprocentu īstermiņa aizdevuma veidā.
Finansējumu plānots piešķirt tādiem pasākumiem kā:
o atbalsts ražotājiem cūkkopības nozarē;
o atbalsts ražotājiem mājputnu nozarē;
o uzņēmumu likviditātes un naudas plūsmas saglabāšana, kredītsaistību izpildes nodrošināšana
un finansiālā sloga mazināšana lauku saimniecībām un uzņēmumiem – 12 milj. eiro;
o lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas īstenošana,
nodrošinot nozares uzņēmumiem finanšu līdzekļu aizņemšanās iespējas kredītiestādēs, – 7 milj.
eiro;
o sadarbības formu attīstība, stiprinot mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību tirgus varu,
administratīvo un ekonomisko kapacitāti, kā arī atbalsts īso piegādes ķēžu digitālās platformas
pieejamībai – 1 milj. eiro.
Turpināsies darbs pie digitālās transformācijas ““Vienas veselības” digitālās platformas “no lauka līdz
galdam” izveide”, nodrošinot vienotu informācijas apriti dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites
un pārtikas drošuma jomā un tā veicinot augstu sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības
aizsardzības līmeni, ES klimata un Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu un “Vienas veselības” kā
starpnozaru sadarbības pieeju.
Tiks sagatavoti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
dzīvnieku populācijā, kā arī nodrošināti Covid-19 infekcijas uzraudzības un ziņošanas nosacījumi.
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Digitālā transformācija – LDC, PVD un BIOR datubāzu pilnveidošana, lai ieviestu Dzīvnieku veselības
tiesību aktā noteiktos pienākumus dalībvalstīm izveidot dzīvnieku identifikācijas un operatoru
reģistrācijas sistēmu, kā arī nodrošinātu dzīvnieku pārvietošanas izsekošanu, Veterināro zāļu regulā
noteikto pienākumu izpildi un vienotu informācijas apriti dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites
un pārtikas drošuma jomā, veicinot augstu sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzības
līmeni.
Darbs pie ES Dzīvnieku veselības tiesību akta piemērošanas un jauna Veterinārmedicīnas
likumprojekta izstrādes, kā arī ES Veterināro zāļu regulas piemērošanas.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību un informētu patērētājus, tiks sagatavots noteikumu projekts par
laktozes saturu piena produktos un saliktos piena produktos.
Dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā turpināsies darbs pie Eiropas Zaļā kursa stratēģijas “No
lauka līdz galdam” ieviešanas saistībā ar augstāku dzīvnieku labturības līmeņa uzlabošanu ES,
vienlaikus meklējot instrumentus, kā ES spētu nodrošināt atbilstošu starptautisko vidi, galvenokārt
ES importētajiem lauksaimniecības produktiem, kuriem pilnībā jāatbilst tikpat augstiem patērētāju,
vides, klimata un dzīvnieku aizsardzības standartiem.
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā. Pārskatīti un
pilnveidoti normatīvie akti, lai veicinātu lielāku dzīvnieku īpašnieku atbildību, kā arī stingrāk uzraudzītu
dzīvnieku tirdzniecību internetā un dzīvnieku pavairošanu un atsavināšanu.
Tiks sagatavots un īstenots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ERAF projekta “Zemkopības
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība” 2. kārtas
projekts sadarbībā ar padotības iestādēm.
Turpināsies centralizēto iepirkumu organizēšana sadarbībā ar padotības iestādēm, ņemot vērā
ministrijas un tās pakļautības iestāžu vajadzības, pieejamos finanšu resursus, kā arī īstenoti ES fondu
līdzfinansētie pasākumi.
Tiks nodrošināta un pilnveidota esošo dokumentu aprite (tostarp ierobežotas pieejamības
informācijas un valsts noslēpuma objektu) un to pārvaldība ministrijā, kā arī ministrijas ilgstoši un
pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzskaite, izmantošana un saglabāšana līdz to
nodošanai valsts arhīvā, kā arī iznīcināti tie dokumenti, kas vairs nav nepieciešami darba vajadzībām.
Tiks organizēts intensīvs darbs pie tā, lai ES dalībvalstis panāktu vienošanos ar Eiropas Parlamentu
par Eiropas Parlamenta visaptverošajiem priekšlikumiem ES Kopējās lauksaimniecības politikas
likumdošanas projektā (2024–2027), tādēļ ZM jāpanāk, ka tiek apstiprināti Latvijas interesēm atbilstoši
ES KLP nosacījumi.
ES līmenī turpināsies darbs pie visaptverošu ES Zaļā kursa vides un klimata regulējuma nosacījumu
iestrādes visās ES politiku jomās, un ir jāpanāk Latvijas lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un
zivsaimniecībai izdevīgu nosacījumu apstiprināšana un ietveršana ES normatīvajos aktos. Iespējams,
tas skars arī nacionālos normatīvos aktus.
Notiks Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.–2024. gadam īstenošana.
Sagatavošanās un darba uzsākšana Tiesību aktu projektu portālā, kurā turpmāk visa valsts pārvalde
sagatavos un virzīs līdz Ministru kabinetam visus tiesību aktu projektus.

5.2. Iestādes finanšu saistības 2021. gadā
o Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds – 51 335 006 EUR
o Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – 152 791 072 EUR
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o Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds – 26 312 418 EUR
o 3. mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” – 511 162 EUR
o Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 92 060 EUR
o Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu
instruments – 802 406 EUR
o Iemaksas starptautiskajās organizācijās – 429 487 EUR
o Citi ES politiku instrumenti – 5 322 959 EUR
o Citas ilgtermiņa saistības – 1 322 534 EUR
Avots: likums “Par valsts budžetu 2021. gadam” ar Finanšu ministrijas rīkojumiem līdz 01.06.2020.
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6. Saīsinājumi

AAL
ALTUM
BIOR
ELFLA
ELGF
ERAF
ES
EZF
EJZF
ĢIS
ĢMO
IVS
KLP
LAD
LAP
LDC
LOSP
LPUF
LLKC
LZIKIS
MK
NPKS
PVD
SUDAT
SVID
VAAD
VLT
ZM
ZRP
ZST

augu aizsardzības līdzekļi
akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM””
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas Zivsaimniecības fonds
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
Ģenētiski modificētie organismi
Integrētā vadības sistēma
Kopējā lauksaimniecības politika
Lauku atbalsta dienests
Lauku attīstības programma
Lauksaimniecības datu centrs
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
valsts informācijas sistēma “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas
sistēma”
Ministru kabinets
Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma
Pārtikas un veterinārais dienests
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās
puses, vājības, iespējas un draudus
Valsts augu aizsardzības dienests
Valsts Lauku tīkls
Zemkopības ministrija
Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls
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1. pielikums
Budžeta programmu un apakšprogrammu finanšu
līdzekļu izlietojums
(eiro)

2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

20.00.00.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

Apstiprināts
likumā

Izpilde

12 974 792

13 810 745

14 392 507

dotācijas

8 887 334

8 912 971

8 874 745

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

4 079 774

4 890 249

5 510 238

1.5.

transferti

7 684

7 525

7 524

2.

Izdevumi (kopā)

12 996 518

14 226 993

13 503 537

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

12 390 809

13 695 506

12 995 343

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 181 188

12 282 702

11 582 539

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

200 000

200 000

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 209 621

1 212 804

1 212 804

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

605 709

531 487

508 194

20.01.00.

Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

11 765 171

12 597 941

13 179 703

1.1.

dotācijas

7 677 713

7 700 167

7 661 941

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

4 079 774

4 890 249

5 510 238

1.5.

transferti

7 684

7 525

7 524

2.

Izdevumi (kopā)

11 786 897

13 014 189

12 290 733

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

11 181 188

12 482 702

11 782 539

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 181 188

12 282 702

11 582 539

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

200 000

200 000

200 000

200 000

531 487

508 194

1 212 804

1 212 804

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

20.02.00.

Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

605 709

1 209 621

2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.2.

dotācijas

1 209 621

1 212 804

1 212 804

2.

Izdevumi (kopā)

1 209 621

1 212 804

1 212 804

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 209 621

1 212 804

1 212 804

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 209 621

1 212 804

1 212 804

21.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

27 140 483

55 454 424

54 622 366

1.1.

Dotācijas

23 537 732

52 086 433

51 035 747

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

3 599 721

3 353 991

3 572 619

1.5.

Transferti

3 030

14 000

14 000

2.

Izdevumi (kopā)

27 043 462

56 269 796

54 566 877

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

26 042 177

55 096 135

53 478 282

2.1.1.

kārtējie izdevumi

19 145 455

19 692 003

19 082 312

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

6 740 953

35 248 363

34 240 201

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

155 769

155 769

155 769

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

1 001 285

1 173 661

1 088 595

21.01.00.

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

8 245 217

36 794 561

35 754 450

1.1.

Dotācijas

8 245 217

36 794 561

35 751 338

2.

Izdevumi (kopā)

8 245 217

36 794 561

35 751 338

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 150 407

36 723 251

35 680 061

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 455 041

1 520 475

1 485 447

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

6 695 366

34 194 614

35 202 776

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

94 810

71 310

71 277

21.02.00.

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

18 895 266

18 659 863

18 867 916

1.1.

Dotācijas

15 292 515

15 291 872

15 284 409

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

3 599 721

3 353 991

3 569 507

1.5.

Transferti

3 030

14 000

14 000

2.

Izdevumi (kopā)

18 798 245

19 475 235

18 815 539

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

17 891 770

18 372 884

17 798 221
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.3.

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

17 690 414

18 171 528

17 596 865

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

45 587

45 587

45 587

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

155 769

155 769

155 769

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

906 475

1 102 351

1 017 318

22.00.00.

Cilvēkresursu attīstība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

11 736 460

11 724 693

11 724 691

1.1.

Dotācijas

11 736 460

11 624 693

11 624 691

1.5.

Transferti

100 000

100 000

0

2.

Izdevumi (kopā)

11 736 460

11 724 693

11 724 691

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

11 736 460

11 659 593

11 659 591

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

149 912

249 912

249 912

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

11 586 548

11 409 681

11 409 679

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

0

65 100

65 100

22.01.00.

Profesionālā izglītība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

644 767

662 270

662 270

1.1.

Dotācijas

644 767

662 270

662 270

2.

Izdevumi (kopā)

644 767

662 270

662 270

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

644 767

662 270

662 270

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

644 767

662 270

662 270

22.02.00.

Augstākā izglītība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

9 818 610

9 924 056

9 924 056

1.1.

Dotācijas

9 818 610

9 924 056

9 924 056

2.

Izdevumi (kopā)

9 818 610

9 924 056

9 924 056

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

9 818 610

9 858 956

9 858 956

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

9 818 610

9 858 956

9 858 956

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

0

65 100

65 100

22.03.00.

Kultūra

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

100 000

100 000

1.5.

Transferti

100 000

100 000

2.

Izdevumi (kopā)

100 000

100 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

100 000

100 000
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

22.05.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

149 912

149 912

149 912

1.1.

Dotācijas

149 912

149 912

149 912

2.

Izdevumi (kopā)

149 912

149 912

149 912

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

149 912

149 912

149 912

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

149 912

149 912

149 912

22.06.00.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 123 171

888 455

888 453

1.1.

Dotācijas

1 123 171

888 455

888 453

2.

Izdevumi (kopā)

1 123 171

888 455

888 453

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 123 171

888 455

888 453

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 123 171

888 455

888 453

24.00.00.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

16 021 675

16 050 264

16 073 959

1.1.

Dotācijas

15 823 315

15 831 052

15 824 244

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

198 053

219 212

249 715

1.5.

Transferti

307

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

16 032 292

16 050 264

16 043 456

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

15 483 267

15 469 189

15 462 381

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 455 058

14 435 641

14 435 583

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

256 737

284 245

283 142

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

771 472

749 303

743 656

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

549 025

581 075

581 075

24.01.00.

Meža resursu valsts uzraudzība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

14 993 466

15 016 716

15 047 161

1.1.

Dotācijas

14 795 106

14 797 504

14 797 446

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

198 053

219 212

249 715

1.5.

Transferti

307

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

15 004 083

15 016 716

15 016 658

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

14 455 058

14 435 641

14 435 583

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 455 058

14 435 641

14 435 583

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

549 025

581 075

581 075

100 000

100 000
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

24.02.00.

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 028 209

1 033 548

1 026 798

1.1.

Dotācijas

1 028 209

1 033 548

1 026 798

2.

Izdevumi (kopā)

1 028 209

1 033 548

1 026 798

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 028 209

1 033 548

1 026 798

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

256 737

284 245

283 142

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

771 472

749 303

743 656

25.00.00.

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 952 291

1 974 635

1 962 641

1.1.

Dotācijas

1 952 291

1 974 635

1 962 641

2.

Izdevumi (kopā)

1 952 291

1 974 635

1 962 641

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 732 197

1 674 854

1 666 235

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 246

5 997

5 996

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

172 784

177 329

174 936

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 548 167

1 491 528

1 485 303

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

220 094

299 781

296 406

25.01.00.

Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 049 135

1 049 135

1 049 135

1.1.

Dotācijas

1 049 135

1 049 135

1 049 135

2.

Izdevumi (kopā)

1 049 135

1 049 135

1 049 135

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 049 135

1 049 135

1 049 135

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 049 135

1 049 135

1 049 135

25.02.00.

Zivju fonds

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

903 156

925 500

913 506

1.1.

Dotācijas

903 156

925 500

913 506

2.

Izdevumi (kopā)

903 156

925 500

913 506

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

683 062

625 719

617 100

2.1.1.

kārtējie izdevumi

11 246

5 997

5 996

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

172 784

177 329

174 936

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

499 032

442 393

436 168

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

220 094

299 781

296 406

26.00.00.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

4 118 734

4 608 790

4 608 790

1.1.

Dotācijas

4 118 734

4 608 790

4 608 790

2.

Izdevumi (kopā)

4 118 734

4 608 790

4 608 790

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

4 118 734

4 608 790

4 608 790
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

26.02.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

3 366 474

3 856 530

3 856 530

1.1.

Dotācijas

3 366 474

3 856 530

3 856 530

2.

Izdevumi (kopā)

3 366 474

3 856 530

3 856 530

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3 366 474

3 856 530

3 856 530

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

3 366 474

3 856 530

3 856 530

26.03.00.

Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

752 260

752 260

752 260

1.1.

Dotācijas

752 260

752 260

752 260

2.

Izdevumi (kopā)

752 260

752 260

752 260

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

752 260

752 260

752 260

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

752 260

752 260

752 260

27.00.00.

Augu veselība un augu aprites uzraudzība

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

5 703 314

6 141 656

6 085 018

1.1.

Dotācijas

2 899 102

2 948 556

2 948 556

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

2 771 441

3 193 100

3 136 462

1.5.

Transferti

2.

Izdevumi (kopā)

5 551 091

6 873 056

6 091 363

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

5 171 208

6 519 673

5 803 979

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5 171 208

5 898 918

5 183 224

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

0

620 755

620 755

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

379 883

353 383

287 384

61.00.00.

Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 395

1.5.

Transferti

1 395

2.

Izdevumi (kopā)

1 395

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 395

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 395

61.08.00.

Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014–2020)

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 395

1.5.

Transferti

1 395

2.

Izdevumi (kopā)

1 395

4 118 734

4 608 790

4 608 790

32 771
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 395

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 395

62.00.00.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

2 477 791

2 645 721

2 613 192

1.1.

Dotācijas

2 477 791

2 645 721

2 613 192

2.

Izdevumi (kopā)

2 477 791

2 645 721

2 613 192

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

181 160

342 856

329 118

2.1.1.

kārtējie izdevumi

181 160

342 856

329 118

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2 296 631

2 302 865

2 284 074

62.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

2 477 791

1.1.

Dotācijas

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

2 645 721

2 613 192

2 477 791

2 645 721

2 613 192

2 477 791

2 645 721

2 613 192

uzturēšanas izdevumi (kopā)

181 160

342 856

329 118

2.1.1.

kārtējie izdevumi

181 160

342 856

329 118

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2 296 631

2 302 865

2 284 074

64.00.00.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

310 257 853

307 369 897

307 269 762

1.1.

Dotācijas

302 209 489

307 369 897

307 269 685

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

303 695 286

307 369 897

307 269 685

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

303 695 286

307 369 897

307 269 685

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

301 874 832

306 898 945

306 832 088

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

430 810

470 952

437 597

64.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

310 257 853

307 369 897

307 269 762

1.1.

Dotācijas

302 209 489

307 369 897

307 269 685

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

303 695 286

307 369 897

307 269 685

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

303 695 286

307 369 897

307 269 685

8 048 364
77

1 389 644

8 048 364
77
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 389 644

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

65.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

256 444 596

243 326 639

240 935 760

1.1.

Dotācijas

256 444 596

243 326 639

240 935 605

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

256 444 596

243 326 639

240 935 605

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

213 009 070

210 079 767

208 243 998

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 570 189

6 498 263

6 287 446

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

183 243 601

184 422 604

183 113 445

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

23 195 280

19 158 900

18 843 107

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

43 435 526

33 246 872

32 691 607

65.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

226 224 835

216 315 710

214 533 553

1.1.

Dotācijas

226 224 835

216 315 710

214 533 398

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

226 224 835

216 315 710

214 533 398

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

183 204 401

183 412 624

182 171 972

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

179 238 865

180 321 367

179 206 113

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

3 965 536

3 091 257

2 965 859

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

43 020 434

32 903 086

32 361 426

65.09.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

101 334

166 277

166 275

1.1.

Dotācijas

101 334

166 277

166 275

2.

Izdevumi (kopā)

101 334

166 277

166 275

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

101 334

166 277

166 275

65.20.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

11 104 239

11 034 752

10 573 773

1.1.

Dotācijas

11 104 239

11 034 752

10 573 773

2.

Izdevumi (kopā)

11 104 239

11 034 752

10 573 773

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

10 790 481

10 857 243

10 409 867

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 570 189

6 498 263

6 287 446

301 874 832

306 898 945

306 832 088

430 810

470 952

437 597

155

155
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2.1.5.
2.2.
65.21.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

19 014 188

15 809 900

15 662 159

1.1.
2.
2.1.

Dotācijas
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)

19 014 188
19 014 188
19 014 188

15 809 900
15 809 900
15 809 900

15 662 159
15 662 159
15 662 159

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

19 014 188

15 809 900

15 662 159

66.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

22 274 299

19 127 979

17 897 793

1.1.

Dotācijas

22 274 299

19 127 979

17 897 793

2.

Izdevumi (kopā)

22 274 299

19 127 979

17 897 793

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

19 894 196

16 909 825

15 819 438

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 020 912

1 374 914

1 155 725

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

14 898 835

9 392 125

8 823 419

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

3 974 449

6 142 786

5 840 294

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2 380 103

2 218 154

2 078 355

66.08.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

18 918 155

13 801 629

13 017 211

1.1.

Dotācijas

18 918 155

13 801 629

13 017 211

2.

Izdevumi (kopā)

18 918 155

13 801 629

13 017 211

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

16 734 992

12 329 431

11 662 784

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

14 376 189

8 866 516

8 307 970

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

2 358 803

3 462 915

3 354 814

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2 183 163

1 472 198

1 354 427

66.09.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

83 508

469 516

461 309

1.1.

Dotācijas

83 508

469 516

461 309

2.

Izdevumi (kopā)

83 508

469 516

461 309

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 320

6 560

1 166

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 320

6 560

1 166

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

77 188

462 956

460 143

66.20.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

4 004 736

4 101 237

3 907 332

uzturēšanas izdevumu transferti

215 556

257 743

215 089

izdevumi kapitālieguldījumiem

313 758

177 509

163 906

1 732 490

2 253 834

2 009 293
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

1.1.

dotācijas

1 732 490

2 253 834

2 009 293

2.

Izdevumi (kopā)

1 732 490

2 253 834

2 009 293

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 612 738

1 970 834

1 745 508

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 014 592

1 368 354

1 154 559

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

522 646

525 609

515 449

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

75 500

76 871

75 500

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

119 752

283 000

263 785

66.21.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 540 146

2 603 000

2 409 980

1.1.

dotācijas

1 540 146

2 603 000

2 409 980

2.

Izdevumi (kopā)

1 540 146

2 603 000

2 409 980

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 540 146

2 603 000

2 409 980

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

1 540 146

2 603 000

2 409 980

67.00.00.

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

232 000

232 000

1.5.

Transferti

232 000

232 000

2.

Izdevumi (kopā)

232 000

232 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

232 000

232 000

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

232 000

232 000

67.06.00.

Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

232 000

232 000

1.5.

Transferti

232 000

232 000

2.

Izdevumi (kopā)

232 000

232 000

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

232 000

232 000

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

232 000

232 000

69.00.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

1 148 070

1 001 900

915 146

Dotācijas

411 812

454 743

448 713

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

113 027

135 926

106 880

1.5.

Transferti

623 231

411 231

359 553

2.

Izdevumi (kopā)

1 148 070

1 001 900

915 146

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 148 070

980 283

893 529

2.1.1.

kārtējie izdevumi

76 753

54 475

48 445

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

623 231

411 231

359 553
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

448 086

Izpilde

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

514 577

485 531

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

21 617

21 617

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)

1.3.

736 258

547 157

466 433

ārvalstu finanšu palīdzība

113 027

135 926

106 880

1.5.

Transferti

623 231

411 231

359 553

2.

Izdevumi (kopā)

736 258

547 157

466 433

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

736 258

547 157

466 433

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

623 231

411 231

359 553

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

113 027

135 926

106 880

69.06.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

411 812

454 743

448 713

1.1.

Dotācijas

411 812

454 743

448 713

2.

Izdevumi (kopā)

411 812

454 743

448 713

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

411 812

433 126

427 096

2.1.1.

kārtējie izdevumi

76 753

54 475

48 445

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

335 059

378 651

378 651

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

21 617

21 617

70.00.00.

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

26 707 563

6 608 608

6 263 331

1.1.

Dotācijas

8 695 046

6 316 132

6 089 973

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

17 835 002

156 751

156 751

1.5.

Transferti

177 515

135 725

16 607

2.

Izdevumi (kopā)

26 685 474

6 630 550

6 242 588

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

26 685 474

6 630 550

6 242 588

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 266 698

3 958 085

3 571 419

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

17 812 168

610 515

609 219

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

5 606 608

2 061 950

2 061 950

70.02.00.

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

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

104 483

114 302

114 302

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

104 483

114 302

114 302

2.

Izdevumi (kopā)

104 483

114 302

114 302

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

104 483

114 302

114 302

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

104 483

114 302

114 302

70.06.00.

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai
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2020. gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

2019. gada izpilde

Apstiprināts
likumā

Izpilde

26 458 423

6 358 581

6 132 422

Dotācijas

8 695 046

6 316 132

6 089 973

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

17 730 519

42 449

42 449

1.5.

Transferti

2.

Izdevumi (kopā)

26 436 482

6 380 523

6 111 679

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

26 436 482

6 380 523

6 111 679

2.1.1.

kārtējie izdevumi

3 122 189

3 822 360

3 554 812

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

17 812 168

610 515

609 219

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

5 502 125

1 947 648

1 947 648

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)

144 657

135 725

16 607

1.5.

Transferti

144 657

135 725

16 607

2.

Izdevumi (kopā)

144 509

135 725

16 607

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

144 509

135 725

16 607

2.1.1.

kārtējie izdevumi

144 509

135 725

16 607

97.00.00.

Nozaru vadība un politikas plānošana

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

7 135 835

7 239 841

7 236 617

1.1.

Dotācijas

7 135 835

7 239 841

7 236 617

2.

Izdevumi (kopā)

7 135 835

7 239 841

7 236 617

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 962 069

7 193 953

7 190 761

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 559 299

6 677 612

6 674 633

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

92 582

92 582

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība

402 429

423 385

423 385

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

341

374

161

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

173 766

45 888

45 856

99.00.00.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

837 000

40 380 953

40 235 870

1.1.

Dotācijas

837 000

40 380 953

40 235 870

2.

Izdevumi (kopā)

837 000

40 380 953

40 235 870

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

837 000

39 681 573

39 591 100

2.1.1.

kārtējie izdevumi

20 094

43 137

42 090

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

786 058

39 199 723

39 171 326

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

30 848

438 713

377 684

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

699 380

644 770

32 858

Avots: iestāžu iesniegtie gada pārskati
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2. pielikums
Darbības rezultātu rādītāji
Saskaņā ar Ministru kabineta 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
rādītājs

Izpilde

Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

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

1

34 176

0,15

PVD konsekventie uzraudzības pasākumi, pārtikas
uzņēmumu paškontrole un pārtikas uzņēmumu
atbalsta programmas sekmē atbilstošo uzņēmumu
īpatsvara pieaugumu.

Darbības rezultāts “Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole”

Notikušo 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

19 000

14 613

1

0,15

Pārbaužu skaita samazinājums skaidrojams ar Covid-19
pandēmiju cilvēku populācijā. Lai maksimāli samazinātu
cilvēku kontaktēšanos, tika samazināts rutīnas
uzraudzības plāns. Uzraudzība notika, lai nodrošinātu
nekaitīgu un drošu dzīvnieku izcelsmes primāro
produktu ražošanu un dzīvu dzīvnieku tirdzniecību
Eiropas Savienības dalībvalstīs un uz trešajām valstīm,
kā arī tika reaģēts uz ziņojumiem par iespējamiem
būtiskiem pārkāpumiem.
PVD konsekventie uzraudzības pasākumi, pārtikas
uzņēmumu paškontrole un pārtikas uzņēmumu
atbalsta programmas sekmē atbilstošo uzņēmumu
īpatsvara pieaugumu.

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

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars
%

88 000

108 929

1,5

0,38

Kopējais pārbaudīto kravu skaits ir palielinājies, jo 2020.
gadā palielinājies arī ievesto fitosanitāro, pārtikas un
dzīvu dzīvnieku kravu skaits. Rezultatīvā rādītāja
skaitliskās vērtības ir precizētas nākamajiem pārskata
periodiem.
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvara samazināšanās
skaidrojama gan ar regulāri sniegtām konsultācijām par
kravu ievešanu, gan ar biznesa operatoru normatīvajos
aktos noteikto prasību ievērošanu.

Laboratoriski pārbaudīto kravu
īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu
0,4
0,45
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

9369
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Darbības rezultāts “Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā”
Laboratorisko izmeklējumu skaits
74 000
82 157
Budžeta apakšprogramma 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai”
Darbības rezultāts “Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas
pasākumu īstenošanai”
Laboratorisko izmeklējumu skaits
65 000
72 643
Darbības rezultāts “Veikti pasākumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai”
Vakcīnu devu skaits miljonos lapsu un
2020. gadā nesasniegtais vakcīnu devu skaits miljonos
atbilst ārkārtas vakcinācijas nodrošināšanai plānotajam
jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret
1,16
0,96
vakcīnu devu skaitam miljonos.
trakumsērgu
Vakcīnas devu skaits miljonos mājputnu
profilaktiskai vakcinācijai pret
6,05
6,05
salmonelozi
Vakcīnas devu skaits miljonos
2020. gadā nesasniegtais vakcīnu devu skaits miljonos
atbilst rezerves (ārkārtas) vakcinācijas nodrošināšanai
mežacūku vakcinācijai pret klasisko
0,02
0
plānotajam vakcīnu devu skaitam miljonos.
cūku mēri

Darbības virziens “Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
rādītājs

Izpilde

Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

Budžeta apakšprogramma 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)”
Darbības rezultāts “Valsts atbalsts lauksaimniecībai”
Īstenoto atbalsta programmu skaits
10
Apstiprināto pieteikumu skaits
38 600

10
38 734

Budžeta apakšprogramma 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
Darbības rezultāts “Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana”
ES atbalsta pieteikumu un iesniegumu
153 000
153 026
skaits
Covid-19 pandēmijas dēļ valsts īstenoja vairākus
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu
iepriekš neplānotus atbalsta pasākumus, kuru
iesniegumu skaits
24 000

30 461

administrēšanā savas kompetences jomā aktīvi
iesaistījās LAD. Pavisam tika administrēti septiņi iepriekš
neplānoti atbalsta pasākumi, un administrēto atbalsta
pieteikumu skaits plānoto rādītāju pārsniedza par 27 %.

Darbības rezultāts “Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles”
Veikto kontroļu īpatsvars % pie
saimniecisko darbību veicējiem, kas
7,5
7,8
saņēmuši ES vai valsts atbalstu un
pakļauti iespējamajām kontrolēm
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu
skaitā,
kurās
nav
konstatētas
65
58
neatbilstības normatīvo aktu prasībām
Darbības rezultāts “Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība”
Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
Traktortehnikas reģistrācijas skaits
15 500

12 897

attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos
aktīvos" noteiktajiem atbalsta pasākumiem un
lauksaimniecības tehnikas iegādes sākšanu 2019. gadā,
tika prognozēts tehnikas iegādes skaita palielinājums,
bet plānotais apjoms netika sasniegts, jo tehnikas
iegāde bija mazāka, nekā plānots.

Valsts tehniskās apskates skaits
57 500
57 167
traktortehnikai
Darbības rezultāts “Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

47

Muzeju apmeklētāju skaits
Ekspozīciju skaits

7000

4100

40

14

Apmeklētāju skaita samazināšanās saistīta ar Covid-19
pandēmiju, jo muzeji ilgu laiku bija slēgti.
Ekspozīciju skaita samazināšanās saistīta ar Covid-19
pandēmiju, jo muzeji ilgu laiku bija slēgti, tāpēc netika
veidotas jaunas ekspozīcijas.

Darbības rezultāts “Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no
traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā”
Lauksaimniekiem ir interese par šo pakalpojumu, bet,
Traktortehnikas
izplūdes
gāzu
ņemot vērā nelielo maksas pakalpojumu skaitu, nav
samazināšanas pasākumu (motoru
iespējams sasniegt plānoto rezultātu, tāpēc ir zudusi
jaudas mērījumu, dūmgāzu analīžu
rezultatīvā rādītāja aktualitāte. No 2021. gada šis
testu, degvielas padeves sistēmas
180
7
maksas pakalpojums vairs netiks iekļauts VTUA
regulēšanas) skaits

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
iekārtu pārbaužu skaits

100

69

rezultatīvajos rādītājos, bet VTUA turpinās to piedāvāt
klientiem un piedalīties pasākumos, lai izglītotu
lauksaimniekus par vides piesārņojuma mazināšanu.
Lauksaimnieki neievēro normatīvo aktu prasības un
neveic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas drošības
pārbaudes, lai novērstu iespējamo risku.

Darbības rezultāts “Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām”
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku
īpatsvars %
no
LDC
reģistrā
100
100
reģistrējamo dzīvnieku kopskaita
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars
87
85
% piena lopkopībā
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā LDC
datubāzē % no kopējā dzīvnieku skaita
80
80
ciltsdarbā
Darbības rezultāts “Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze”
Informācijas sniedzēju skaits, par kuriem
1090
1090
tiek apkopota un analizēta informācija
Ziņojumu skaits EK
492
556
Darbības rezultāts “Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē
izmantojamo tehniku un veikta tehnikas kompleksā testēšana atbilstoši mašīnu drošības prasībām”
Līdz 2020. gadam Latvijā varēja piereģistrēt
Sertificēto objektu skaits

150

184

traktortehnikas piekabes saskaņā ar Direktīvu
2006/42/EK3 uz ražotāja izsniegtās EK atbilstības
deklarācijas pamata. Sākot ar 2020. gadu, lai reģistrētu
piekabes, EK atbilstības deklarāciju vietā saskaņā ar
Regulu Nr. 167/20134 jāiesniedz ražotāja izsniegts ES
tipa sertifikāts vai arī saskaņā ar MK noteikumu Nr. 371
izsniegts Individuālā transportlīdzekļa apstiprinājums.
Tā kā piekabes īpašnieki izvēlējas izmantot nacionālajos
normatīvajos aktos paredzēto iespēju, tas ir, veikt
Individuālu transportlīdzekļa apstiprinājumu, attiecīgi
palielinājās Sertifikāciju un testēšanas centra izsniegtais
Individuālā transportlīdzekļa apstiprinājuma skaits.

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”

3

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK ( 2006. gada 17. maijs ) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 ( 2013. gada 5. februāris ) par lauksaimniecības un mežsaimniecības
transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību Dokuments attiecas uz EEZ
4

48

No dotācijas finansēto ar vidējo
profesionālo
izglītību
sagatavoto
speciālistu (absolventu) skaits

51

39

2020. gadā par valsts budžeta līdzekļiem Latvijā
akreditētu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 39
speciālisti, pavisam kopā – 58 (vēl 19 maksas grupu
izglītojamie). Plānotais profesionāļu skaits netika
sagatavots tāpēc, ka Covid-19 pandēmijas un ārkārtas
situācijas dēļ mācību process sešus mēnešus (pusi no
mācību gada) notika attālināti. Profesionālajā izglītībā
ir jāapgūst prasmes un iemaņas, bet diemžēl tās
kvalitatīvi var apgūt tikai klātienē, darot praktiski.
Izglītojamie – 15–19 gadus veci jaunieši – nebija gatavi
pēkšņi pārslēgties uz valstī noteikto attālināto
pašvadītu mācību procesu, tāpēc 31 izglītojamam zuda
motivācija turpināt mācības. Kopumā no absolventu
grupām mācības priekšlaikus pārtrauca un tika
atskaitīti 13 izglītojamie. Kvalifikācijas eksāmenus
nenokārtoja četri izglītojamie, trīs izglītojamie pie
kvalifikācijas eksāmeniem netika pielaisti, jo nebija
pilnvērtīgi īstenojuši kvalifikācijas praksi – tas nebija
iespējams valstī izsludinātās ārkārtas situācijas un
kvalifikācijas prakšu uzņēmumu dīkstāves dēļ. Uz otru
mācību gadu bija atstāti divi izglītojamie no absolventu
grupām.

Budžeta apakšprogramma 22.02.00 “Augstākā izglītība”
Darbības rezultāts “Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību”
Ar augstāko izglītību sagatavoto
speciālistu (absolventu) skaits
579

482

2020. gada martā ieviesta ārkārtas situācija un līdz ar
to attālinātās studijas, kurām nebija gatavi daudzi
studējošie. Studējošo finansiālā situācija tiem lika
pieņemt lēmumu pārtraukt studijas par labu darba
tiesiskajām attiecībām. Studējošajiem, kas sesijas laikā
sekmīgi nenokārto studiju pārbaudījumus, netiek
saglabātas valsts finansētās studiju vietas. Nespējot
uzrakstīt studiju beigu darbu, studējošie nolēma ņemt
studiju pārtraukumu vai vispār pārtraukt studijas.

Budžeta apakšprogramma
22.05.00 “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku informācijas analīzes un apmaiņas
sistēmai”
Darbības rezultāts “Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana”
Aprēķināto bruto segumu skaits
14
14
Kultūraugu
ražas
prognozēšanas
606
606
apsekojumu skaits
Darbības rezultāts “Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām ”
Apsekoto lauku saimniecību skaits
4000
4000
Lauku saimniecību skaits, par kurām
sagatavota informācija Saimniecību
1000
1000
uzskaites datu tīklam (SUDAT)

Darbības virziens “Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
Rezultatīvais rādītājs

Plānotais
rādītājs

Izpilde

Neizpildes/pārsniegšanas pamatojums

Budžeta apakšprogramma 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība”
Darbības rezultāts “Ugunsdrošība mežos”
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha
gada laikā
Nodzēsto ugunsgrēku skaits, gab. gada
laikā

582

309,3

706

581

Mitro laikapstākļu ietekmē kopumā 2020. gada meža
ugunsbīstamajā sezonā meža ugunsgrēki izcēlās
salīdzinoši maz, bet vidējā izdegusī platība
nepārsniedza vienu hektāru. Tas liecina par operatīvu
meža ugunsgrēku atklāšanu un ierobežošanu. Plānotā
vērtība pēc prognozēm bija 0,82 ha uz ugunsgrēku,
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bet faktiski izdegusī platība – 0,53 ha uz ugunsgrēku.
Vairākus iepriekšējos gadus šis rādītājs tika pārsniegts.

Darbības rezultāts “Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība”
Inventarizētā un Valsts meža dienesta
ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMD
3400
3486
ĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst.
ha
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.
112
112
gada laikā
Budžeta apakšprogramma 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē”
Darbības rezultāts “Medību saimniecības attīstības veicināšana”
Medību saimniecības attīstības fonda
13
11,5
finansēto projektu skaits
Darbības rezultāts “Meža nozares attīstības veicināšana”
Meža attīstības fonda finansēto projektu
8
11
skaits
Darbības rezultāts “Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu”
Apsekoto parauglaukumu skaits (gab.)
4374
4356
Parauglaukumu skaits, kuros veikti
3078
3121
mērījumi (gab.)
Budžeta apakšprogramma 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte”
Darbības rezultāts “Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi”
No
valsts
dotācijas
finansēto
ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru
6,03
5,8
skaits miljonos
Darbības rezultāts “Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana”
Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu
skaits zivju resursu papildināšanai,
80
84
dzīvotņu 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 atzinumu skaits
57
57
zvejas un makšķerēšanas regulēšanas
nodrošināšanai
Budžeta apakšprogramma 25.02.00 “Zivju fonds”
Darbības rezultāts “Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai”
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto
130
134
projektu skaits
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 skaits
32
32
Uzturēto
polderu
aizsargdambju
142
160,3
garums, km
Darbības rezultāts “Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana”
Meliorētās zemes platības, par kurām
2,19
2,19
sakārtota informācija (milj. ha)
Valsts
nozīmes
ūdensnoteku
izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS
12
12
(tūkst. km)
52
52
Hidrometrisko posteņu skaits
Darbības rezultāts “Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana”
Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst.
km

2,2

2,2
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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 stacijas
8
8
(skaits)
Uzturēto polderu aizsargdambju
8,1
8,1
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 fitosanitārijas
15 050
15 551
jomā
Pēc pārbaudēm pieņemto lēmumu par
fitosanitāro pasākumu piemērošanu
0,4
0,6
īpatsvars % no pārbaužu skaita

Pieņemto lēmumu īpatsvars % par fitosanitāro
pasākumu piemērošanu salīdzinājumā ar pārbaužu
skaitu ir lielāks, nekā plānots, jo palielinājies to vietu
skaits, kurās tika konstatēta bakteriālā iedega.

Darbības rezultāts “ Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam”
Samazinājies izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits, jo
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits
tādās lielās preču grupās kā kokmateriāli, graudi, kūdra
augu un augu produktu eksportam un
ir palielinājies tās produkcijas daudzums, par kuru
reeksportam
33 300
21 857
izsniedz vienu fitosanitāro sertifikātu, turklāt Covid-19
pandēmijas dēļ ir samazinājies eksportējamo kravu un
produkcijas apjoms (apaļkoki, zāģmateriāli).
Lai sasniegtu šādu rezultātu un pēc iespējas
samazinātu saņemto notifikāciju skaitu, tika
pastiprinātas kontroles un uzlabota kontroļu kvalitāte
pirms fitosanitāro sertifikātu izsniegšanas. Saņemtas
tikai 108 notifikācijas.

Saņemtās notifikācijas par tās augu
valsts izcelsmes produkcijas neatbilstību
fitosanitārajām normām, kas tiek
1
0,5
eksportēta no Latvijas, % no izsniegto
fitosanitāro sertifikātu skaita
Darbības rezultāts “Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu
Plāna pārpildīšana saistīta ar to, ka pārskata gadā
skaits augu aizsardzības, mēslošanas
augšņu agroķīmiskajai izpētei tika pieteikts lielāks
aprites un augšņu izpētes jomā
platību apjoms, nekā plānots, tāpēc palielinājās
ņemto un analizēto paraugu skaits laboratorijā,
kā arī klientu iesniegto paraugu skaits
agroķīmisko analīžu veikšanai laboratorijā. Augu
aizsardzības līdzekļu aprites jomā palielinājies
apmācīto un pārbaudījumus nokārtojušo
personu skaits. Palielinājies arī pieņemto lēmumu
16599
19965
skaits par izmaiņu veikšanu reģistrētu augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos un
(vai) dokumentācijā, jo vairāk tika iesniegts
pieteikumu par AAL reģistrācijas īpašnieka
maiņu, par reģistrāciju pagarinājumu saskaņā ar
EK pieņemtām regulām, tāpēc ka Eiropas
Savienībā ir aizkavējusies augu aizsardzības
līdzekļu
darbīgo
vielu
apstiprinājumu
atjaunošanas procedūra.
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu,
izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu
aizsardzības, mēslošanas aprites jomā,
97
97
kuros nav konstatēta būtiska
neatbilstība normatīvo aktu prasībām,
% no pārbaužu skaita
Darbības rezultāts “Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība”
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu,
Visu ar sēklas sertifikācijas procesu saistīto
skaits sēklu un šķirņu aprites jomā
rādītāju kāpumu ir ietekmējusi sēklaudzēšanas
10 485
13 805
sējumu platību un līdz ar to arī saražotā sēklas
materiāla apjoma palielināšanās. Līdz ar lauku
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apskašu platību palielināšanos 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

97

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”
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas
250
239
regulē nozari (skaits)
2020. gadā vairākums sanāksmju ir notikušas attālināti,
Sanāksmju skaits, kurās pārstāvētas
un tas devis iespēju plašākai Latvijas pārstāvju dalībai
Latvijas intereses starptautiskajās,
700
1271
starptautiskajās sanāksmēs.
tostarp ES, organizācijās un institūcijās
Darbības rezultāts “Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu”
Sagatavotie iekšējo auditu ziņojumi uz
2
2,2
vienu auditoru slodzi (skaits)
Rādītājs izpildīts netipiski labi, jo struktūrvienības aktīvi
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret
75
92
iesaistījās ieteikumu ieviešanas procesā.
kopējo ieteikumu skaitu
Ierosināts vairāk tiesu lietu, nekā bija plānots.
Tiesu procesu skaits
5
9
2020. gadā tiesās izskatītās lietas ir ar pozitīvu
Pozitīvs tiesu procesu skaits
rezultātu. No tām 2019. gadā ierosināto sešu lietu
3
7
izskatīšana tika pabeigta 2020. gadā.

ZM valdījumā un padotībā esošo
iestāžu lietošanā nodotā valsts
nekustamā īpašuma uzskaites
pilnīgums, neatbilstību skaits, uzskaites
sistēmā nav lielāks par 1%
Darbības rezultāts “Personāla attīstība”
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu
strādājošo (skaits)

1

1

8

6,8

95

93

36

33

800

860

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju kvalifikācijas celšana
2020. gadā notika attālināti. Mācību kursiem
attālinātajā režīmā bija samazināts stundu skaits.

Politikas rezultatīvie rādītāji
Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai
pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (%
apjoms no kopējā)
Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai,
lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas
produktu
tirdzniecības
veicināšanai,
antimikrobiālās rezidences ierobežošanai un
patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un
kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību
realizēti pasākumi valsts uzraudzības un
kontroles programmās (skaits)
Veicināta ražotāja iesaistīšanās Nacionālajā
pārtikas kvalitātes shēmā un nodrošināta
iespēja patērētājiem iegādāties augstas
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kvalitātes vietējos pārtikas produktus
(shēmas dalībnieku skaits)
Apritē esošo ģenētiski modificēta pārtika un
dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no
pārbaudītā apjoma)
Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša
ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu,
pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā
arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku
veselību un labturību un augu veselību
(novērtējumu skaits)
Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā
patēriņā (%)
Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži,
zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās
tirdzniecības apjomā (%)
Valsts budžeta finansētas studiju vietas
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātē
pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā
(skaits)
Valsts budžeta finansētas mācību vietas
Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)
Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu
papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem
un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem
(milj.gab)
Augošu koku krāja (milj.m3)
Saimniecību
īpatsvars,
kuras
audzē
kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai
audzēšanai (%)

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

Apmācības apmeklējušie (% no kopējā
dalībnieku skaita)
Zemkopības ministrijas personāla mainības
īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)
Institūcijas, kurās noteiktas finansiālās
saistības (skaits)

97

97
Pabeigti 2019. gadā iesākti riska vērtējumi ĢMO jomā
un izmantots neizlietotais finansējums.

9
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63,1

64,4

40,0

41,7
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2 408

160,0

169,0

15,0

14,6

682,0

684,7

40

41

14

3

35

56

13

11

14

13

Pamatojoties uz jaunajiem normatīvajiem aktiem
(minēti R kolonnā), vairākiem organismiem, kuriem bija
noteikts karantīnas organismi statuss, tas tika
nomainīts pret statusu “regulēti nekarantīnas
organismi”. Tādējādi pārskatīts arī plānotais Latvijā
konstatētie karantīnas organismu rādītājs, tam
mainoties no 14 uz 3. Nodrošinot fitosanitārā stāvokļa
uzraudzību valstī, ir panākts, ka pārskata periodā
Latvijā nav ieviesušies jauni augu karantīnas organismi.
Rādītājs ir uzlabojies, jo nodarbinātie labprāt cēla savu
kvalifikāciju arī attālinātajā režīmā.
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