
Zemkopības resors 

 

2009.gadā nodarbināto skaits Zemkopības ministrijas resorā samazināts par 34,7 % 
(no 4957 darbiniekiem 2009.gada sākumā līdz 3237darbiniekiem 2010.gada sākumā). 
Zemkopības ministrijas centrālajā aparātā 2009.gadā tika likvidētas 56 štata vietas. Tika 
likvidēti valsts sekretāra vietnieku amati, līdzšinējo 15 departamentu vietā izveidoti 9 
departamenti. Ministrijā samazinātas arī nodaĜu vadītāju un nodaĜu vadītāju vietnieku skaits. 

Strukturālo reformu ietvaros 2009.gada laikā ir mainīta Zemkopības ministrijas 
struktūra - likvidētas 4 (Ciltsdarba valsts inspekcija, Valsts Zivsaimniecības pārvalde, Zivju 
resursu aăentūra, Agroėīmisko pētījumu centrs), apvienotas 3 (Valsts tehniskās uzraudzības 
aăentūra, Latvijas lauksaimniecības muzejs „Kalēji”, K.UlmaĦa piemiĦas muzejs „Pikšas”),  
samazinātas 6 iestādes un struktūrvienības, koncentrējot valsts funkciju izpildi. Kopējais 
valsts budžeta samazinājums pamatfunkciju veikšanai 2009.gadā resorā  samazināts par  Ls 
76 508 905 (-58,69% salīdzinot ar 2008.gadu). 

2010.gadā līdzekĜi atlīdzībai Zemkopības ministrijā tika samazināti par 49,83 % , 
salīdzinot  2009.gada 1.janvāri. 2011.gada budžeta izdevumi Zemkopības ministrijas 
pamatfunkciju nodrošināšanai ir samazināti vēl par Ls 5 429 812. Papildus tam, veicot 
konsolidāciju 2011.gada budžeta grozījumos, ir samazināts valsts pārvaldes darbinieku 
atalgojums par 151 321 latu, t.sk., ministrijas centrālajam aparātam - par Ls 70 000. 
2011.gada martā un aprīlī turpinās ministrijas struktūras reorganizācija, kuras rezultātā ar 
18.aprīli tiek likvidētas 19 amata vietas. 

 
Galvenās strukturālās reformas ZM padotības iestādēs: 

• No 2009.gada 1.aprīĜa pārtikas aprites un veterināro uzraudzību Latvijas reăionos veic 11 
PVD pārvaldes (bija 27). Likvidēta Sanitārā robežinspekcija kā atsevišėa dienesta iestāde, 
iekĜaujot to PVD departamenta sastāvā. Kopš 2010.gada dienesta sastāvā nav Nacionālais 
diagnostikas centrs. PVD Centrālajā aparātā samazināts vadītāju amatu skaits. 

• 2009.un 2010.gadā LAD struktūra tika optimizēta un pilnveidota. 2009.gadā likvidētas 
342 amata vietas, kopumā – 31 struktūrvienība. 2010.gadā tika reorganizēta Aiviekstes 
meliorācijas sistēmu valsts pārvalde. 

• Ar 2010.gada 1.janvāri reorganizēta Valsts tehniskās uzraudzības aăentūra, kuras sastāvā 
iekĜāva līdz šim atsevišėi darbojošās trīs valsts aăentūras (VTUA, Latvijas 
lauksaimniecības muzejs „Kalēji”, K.UlmaĦa piemiĦas muzejs „Pikšas”). Šo strukturālo 
reformu rezultātā tika centralizētas visas finanšu, personāla, saimnieciskā nodrošinājuma, 
vadības funkcijas. Tika samazināts darbinieku skaits par 15%. 

• Valsts Meža dienestā 2009.gadā kopējais amata vietu skaits samazināts no 1487 uz 1321, 
budžeta samazinājums ir par 39% un atalgojuma samazinājums- par 34,9%. 2010.gadā 

kopējais amatu skaits samazināts ir no 1321 uz 860 (35%), budžeta samazinājums- par 
32% un atalgojuma samazinājums- par 38,3%. Ar 2010.gada 1.martu likvidēta VMD 
struktūrvienība - Konsultāciju pakalpojumu centrs, tā funkcijas deleăējot Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centram. 

• Valsts augu aizsardzības dienesta atlīdzības fonds 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, tika 
samazināts par 22,3%. 2009. gadā likvidēta 41 amata vieta, kas sastādīja 18,8% no visa 
amatu skaita. 2010.gadā VAAD pārĦēma likvidētās VSIA „Agroėīmisko pētījumu centrs” 
funkcijas un uzdevumu izpildi. No 2011.gada 1.janvāra līdzšinējo 7 reăionālo nodaĜu vietā 
izveidotas 5 reăionālās nodaĜas. Atlīdzības fonds 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, tika 
samazināts par 19,9 %. 

 
 

 


