
35.pielikums

Ministriju un centr ālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 
2006.gadam

Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

01 Valsts prezidenta kanceleja

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
Iestāžu skaits - kopā 1 1
Štata vienību skaits - kopā 105 81

03.00.00 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana
Štata vienību skaits 2 2
Starptautiskās konferences 1 1
Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 3 3
Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām 20 20
Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos 2 2

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 101 77
 Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes 4 9

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes 2 6
Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes 10 37

 Vietējas nozīmes vizītes 4 8

05.00.00 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana  

 Štata vienību skaits 1 1
 Starptautiskās konferences 3 2
 Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos 2 2
 Semināri 5 9

Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 3 3

06.00.00 Stratēăiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana
Štata vienību skaits 1 1
Starptautiskās konferences 2 5
Sagatavoti un izdoti rakstu krājumi 13 11
Semināri 10 12
Pētījumi par Latvijas attīstību starptautisko procesu kontekstā 65 83

02 Saeima
  

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

Iestāžu skaits - kopā 2 2
Štata vienību skaits - kopā 763 733

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana  

 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits 763 733

03 Ministru kabinets
  

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

Iestāžu skaits - kopā 6 6
Štata vienību skaits - kopā 404,5 370.5

01.00.00 Vispārējā vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 209 187

02.00.00 Civildienests  
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 18,5 15
 Informatīvie ziĦojumi 2 2
 Analītiskie ziĦojumi 2 2
 Informatīvais biĜetens "Jaunā Pārvalde" (izdevumu skaits) 11 7
 Gada publiskais pārskats 1 1
 Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta kontroli

    t.sk. lēmumi, veicot valsts civildienesta kontroli 250 96
            lēmumi saistībā ar ierēdĦu pārcelšanu 25 35

03.00.00 IerēdĦu apmācības politikas nodrošināšana  

03.01.00 IerēdĦu apmācība  
 IerēdĦu mācībās apmācāmo ierēdĦu vidējais nosacītais skaits 9 400 9 049

03.02.00 Valsts administrācijas skola  
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 16 12
 Vidējais nosacītais ierēdĦu mācību grupu skaits 470 452
 Vidējais klausītāju skaits grupā 20 20
 Darba vizītes un dalība starptautiskajos forumos 10 12
 Starptautisko projektu koordinācija un administrēšana (projektu skaits) 7 7

 06.00.00  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 148 133
Pārskata sagatavošana par korupcijas situāciju valstī 2005.gadā 1 1

Pārskata sagatavošana par korupcijas situāciju valstī 2006.gada I pusgadā 1 0

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude (deklarāciju skaits) 1 000 1 518
Izstrādājamie tiesību aktu projekti 20 19
Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 170 123
Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits) 10 43
Izskatīti un pārbaudīti iesniegumi un sūdzības 1 300 1 240
Organizēti pasākumi sabiedrības izglītošanas jomā 50 52
PieĦemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības 140 167
Uzsākti kriminālprocesi 80 51
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas krimināllietas 40 41
Izbeigti kriminālprocesi 36 16

10.00.00 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 10 10
Līdzdalība Eiropas Savienības informācijas aăentūras Konsultatīvās padomes 
sanāksmēs (sanāksmju skaits)

4 5

Organizētas starpministriju darba sanāksmes sabiedrības informēšanai par 
Latvijas dalību Eiropas Savienībā

12 11

Sagatavotas un nosūtītas preses relīzes 36 63
Organizēti informatīvie semināri 30 102
Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā (semināru skaits) 50 56
Izdotas informatīvās uzziĦas 3 000 1 735
Koordinēta Eiropas nedēĜa 1 1
Apkalpoti lietotāji 2 000 1 154
Pētījumi par Eiropas Savienības jautājumiem 12 12
Sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli 26 26

t.sk.  plakāti (nosaukumu skaits) 2 2
 bukleti (nosaukumu skaits) 4 5
 faktu lapas par politikām (nosaukumu skaits) 6 10
 mācību materiāli 4 1
 faktu lapas par Eiropas Savienības darbības pamatjautājumiem 
(nosaukumu skaits)

10 0

11.00.00
Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību 
procesos
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Štata vienību skaits 3 0

12.00.00 Inform ācijas analīzes dienests
Iestāžu skaits 1 1

13.00.00
Projekta "Rum ānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas 
vadībā un koordinācijā un lēmumu pieĦemšanā" īstenošana

Starptautisko projektu koordinācija un īstenošana (projektu skaits) 1 1

10 Aizsardzības ministrija
  

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

Iestāžu skaits - kopā 23 23
Štata vienību skaits - kopā 7 291 7 012

t.sk. pedagoăiskās likmes 50 50
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 7 202 6 940
Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu 
ieĦēmumiem

89 72

01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija  

 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 303 283

01.01.00 Centrālais aparāts  
Iestāžu skaits 1 1

 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 246 230
01.05.00 Milit ārie atašeji un pārstāvji  

 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 30 29
01.06.00 "T ēvijas Sargs"

Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 27 24

04.00.00 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 120 120

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība  

 Iestāžu skaits 1 1

12.00.00 Kara muzejs  
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 82 82
 Apmeklētāji 50 000 118 041
 Izstādes 4 6

16.00.00 Remonti un celtniecība  

16.01.00 Aizsardzības īpašumu aăentūras vadība un administrācija
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 163 143

22.00.00 Nacionālie bruĦotie spēki  

 Iestāžu skaits 15 15
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 6 196 5 985
 t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības 5 264 5 074
 militārie pārstāvji ārvalstīs 57 56

pedagoăiskās likmes 50 50
Kadeti   135 106
Ārrindas zemessargi 11 646 10 406
Ārvalstīs apmācāmo grupa (cilvēku skaits)     75 49

22.06.00 Nacionālā aizsardzības akadēmija    
 Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā 186 186
 UzĦemti kadeti, klausītāji 101 101
 Kadeti, klausītāji - absolventi 50 50
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Stipendiju fonds (Ls) 5 088 960
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls) 9 820 9 820

Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoăisko likmi 3 3

22.10.00
Starptautisko operāciju un Nacionālo bruĦoto spēku personālsastāva 
centralizētais atalgojums   

 

 Iestāžu skaits 15 15
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 6 196 5 985
 t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības 5 264 5 074

militārie pārstāvji ārvalstīs 57 56
pedagoăiskās likmes 50 50

Kadeti 135 135
Ārrindas zemessargi 11 646 10 406

 Ārvalstīs apmācāmo grupa (cilvēku skaits) 75 49

27.00.00 Jaunsardze    

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 90 89

 Apmācāmie jaunsargi 6 600 6 530

28.00.00 Ăeodēzija un kartogr āfija   
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 248 218
Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu 
ieĦēmumiem

89 72

11 Ārlietu ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 45 47
 Štata vienību skaits - kopā 650 682
   

01.00.00 Ārlietu pārvalde  

 Iestāžu skaits 44 46
 Štata vienību skaits 637 669
 Izsniegtas vīzas 135 200 161 368
 Konsulārie pakalpojumi 20 900 22 471

Izdotas stratēăiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences 900 974
01.01.00 Centrālais aparāts  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 330 372
 Izsniegtas vīzas 400 475
 Konsulārie pakalpojumi 4 500 9 077

Izdotas stratēăiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences 900 974
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs  

 Iestāžu skaits 43 45
 Štata vienību skaits 307 297
 Izsniegtas vīzas 134 800 160 893
 Konsulārie pakalpojumi 16 400 13 394

06.00.00 Latvijas instit ūts
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 13 13

12 Ekonomikas ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 14 12
 Štata vienību skaits - kopā 1 281 1230
   

20.00.00 Būvniecība
 Iestāžu skaits 1 1
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Štata vienību skaits 36 23
Pārbaudītas būves 1 800 2087
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem 200 250

 Izskatītas sūdzības, sagatavotas atsauksmes 250 542

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits 526 515
 Maksimālais līgumdarbinieku skaits 200 200
 Publicēti statistiskie izdevumi un klasifikācijas 50 59
 t.sk jaunie izdevumi 10 6
 Publicētas statistiskās informācijas lappuses 6 000 5 343
 Statistikas mājas lapas internetā apmeklējumi (tūkst.) 850 1 415

Abonentiem nosūtīti izdevumu eksemplāri 1 450 8 011
 Uz informācijas pieprasījumiem sniegtās atbildes 1 800 1 772
 Informatīvie preses izlaidumi 160 140
 Centrālās statistikas pārvaldes informācijas centrā apkalpoti klienti 13 000 14 500

Interneta datu bāzēs pieejamās tabulas 1 800 1 764
Vidējās izmaksas uz vienu statistikas produkta vienību (tūkst.Ls) 9,61 10
Statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības kopvērtējuma indekss +0,37 +0.37
Statistiskās informācijas atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem (%) 93 93
Konjunktūras informācijas sistēmas uzturēšana (katru mēnesi no 2000 
respondentiem)

1 1

BiĜetens "Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti"   4 4
Latvijas teritorijas (pilsēta, pagasts, novads) indeksu aprēėins  1 1

25.00.00
UzĦēmējdarb ības un uz zināšanām balstītas ekonomikas 
veicināšana

 Seminārus un konsultācijas apmeklējušie uzĦēmējdarbības uzsācēji   1 000 700
 Publikācijas laikrakstā "Latvijas vēstnesis" par akreditētajām institūcijām 140 144

Izstrādāti noteikumu projekti par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, 
kas izdoti saskaĦā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu" 

2 12

 
Izstrādātas atbalsta programmas rūpniecisko pētījumu un inovāciju 
veicināšanai uzĦēmumos

2 7

 
Dalība Eiropas Savienības jauno normatīvo aktu izstrādes darba grupās (darba 
grupu skaits)

2 2

Inovāciju rosināšanas centra pakalpojumu saĦēmēji 650 623
Atbalstīto tehnoloăiju pārneses kontaktpunktu skaits 5 6
Inovāciju motivācijas semināru apmeklējušo uzĦēmēju skaits 1 200 700
Apmācību cikls tehnoloăiju pārneses speciālistiem 1 1
Latvijas kvalitātes balvas konkursa organizēšana 1 1

 Organizēta konference par visaptverošas kvalitātes vadības jautājumiem   1 1

26.00.00
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju 
tiesību aizsardzība
Iestāžu skaits 7 5
Štata vienību skaits 236 242

26.01.00 Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 61 66
Tirdzniecības un pakalpojumu uzĦēmumos veiktās pārbaudes 3 000 3 109
Sniegtas konsultācijas patērētāju pārrobežu sūdzību risināšanā 300 598
Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības 850 1 236
Veiktas lietu izpētes reklāmas jomā 300 221
Sniegtas konsultācijas par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem 15 000 27 175
Sagatavoti informatīvie materiāli patērētājiem 3 5

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 54 44
 Sagatavoti normatīvo aktu projekti 2 2

Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā izvērtēti tiesību aktu 
projekti

18 31
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Konkurences likuma uzraudzības jomā veiktās izmeklēšanas un apsekojumi 90 90

Konkurences likuma piemērošanā sniegtās konsultācijas 180 255
PlašsaziĦas līdzekĜiem sniegtie informatīvie ziĦojumi 220 225
Konkurences uzraudzības un attīstības stratēăijas izstrāde 1 1

 
Kopīgas izmeklēšanas ar Eiropas Kopienas un citām Eiropas Savienības 
dalībvalstu konkurences institūcijām

4 4

 
Preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība (konkurences attīstības tendence, 
tirgus liberalizācija u.c.)

4 17

26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 97 79
Uzraudzībā esoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji (uzĦēmumi) 530 563
Regulējamo uzĦēmumu apsekojumi 84 89
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudes - izsaukumi   48 000 63 713

26.04.00 Atbilst ības novērt ēšana un kvalitātes nodrošināšana
Iestāžu skaits 4 2
Štata vienību skaits 24 53
Verificētie mērlīdzekĜi 370 000 326 398
Kalibrētie mērlīdzekĜi 26 000 49 685
Valsts metroloăiskajai uzraudzībai pakĜautie mērīšanas līdzekĜi (tūkst.gab.) 33 26
Fasēto preču kontrole (uzĦēmumu skaits) 62 62
Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana 
(institūciju skaits)

170 167

Adaptētie Eiropas Savienības standarti 1 500 1 711
27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana

Štata vienību skaits 85 86
27.01.00 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Štata vienību skaits 85 73
Noslēgti un administrēti līgumi par atbalstu komercdarbības infrastruktūras 
modernizācijai

85 212

Noslēgti un administrēti līgumi par atbalstu konsultācijām un 
komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās

120 248

Noslēgti un administrēti līgumi par atbalstu jaunu produktu un tehnoloăiju 
attīstībai

36 31

Noslēgti un administrēti līgumi par atbalstu nodarbināto kvalifikācijas 
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai

30 136

27.02.00 Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
Štata viernību skaits 0 11
Komersanti, kas saĦēmuši atbalstu programmā "Atbalsts jaunu produktu un 
tehnoloăiju attīstībai"

12 7

Komersanti, kas saĦēmuši atbalstu programmā "Atbalsts komercdarbības 
infrastruktūras modernizācijai"

46 42

Komersanti, kas saĦēmuši atbalstu programmā "Atbalsts konsultācijām un 
komercsabiedrību dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

58 126

Komersanti, kas saĦēmuši atbalstu programmā "Atbalsts nodarbināto 
kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai"

18 0

UzĦēmumi, kas saĦēmuši atbalstu konsultantu piesaistei 38 0
27.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Štata vienību skaits 0 2
UzĦēmumi, kas saĦēmuši atbalstu darbinieku apmācībai 11 33

27.04.00 Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem
Priekšizpētes un juridiskās dokumentācijas sagatavošana VPP 
izmēăinājumprojektiem

4 2

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
 Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 125 109
Investīciju projektu identificēšana (projektu skaits) 32 54
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana (vizīšu skaits) 16 69

 
Ārvalstīs atvērtas jaunas Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras 
pārstāvniecības 

2 0

 UzĦēmumiem sniegtās nozaru ekspertu konsultācijas 200 1835
Juridiskās konsultācijas ārvalstu investoriem, diplomātiskajām 
pārstāvniecībām u.c. institūcijām

130 930

 Uzsākti un īstenoti eksporta projekti 100 400
 Eiropas informācijas centrā apkalpoti apmeklētāji 2 000 2596
 Reăionos organizēti semināri 12 18
 Tirdzniecības misijas (valsts deleg;aciju vizītes) 10 27
 UzĦēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sagatavošana 1 1

Eksportu uzsākušie uzĦēmēji 20 9
Starptautiskajā tirdzniecības apritē iekĜāvušies uzĦēmēji 40 40

Investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināri ārvalstīs  10 28

29.00.00 Enerăētikas politika
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 16 11
Energoapgādes uzĦēmumu objektu un enerăijas lietošanas iekārtu un ietaišu 
atbilstības pārbaudes un to savlaicīgas veikšanas kontrole

120 120

Elektroenerăijas, siltumenerăijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un 
atbilstības kontrole

50 50

Energoapgādes uzĦēmumu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un 
aizsargsistēmu pārbaužu kontrole

10 10

Noslēgti kopdarbības līgumi ar naftas kompānijām 2 0
Sagatavoti Latvijas naftas ieguves rūpniecības speciālisti 1 1
Izstrādāti tiesību aktu projekti 18 19
Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerăijas ražošanā (%) 47,2 47
Īstenoti energoefektivitātes projekti ar ārvalstu finanšu piesaistīšanu 10 29

Nodrošināta naftas produktu rezervju izveidošana un uzturēšana (dienas) 36 48

Līdzdalība BASREC  (Baltic Sea Region Energy Cooperation  - Baltijas Jūras 
reăiona valstu enerăētikas sadarbība) pasākumos

7 7

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 31 29
Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos (gadatirgu skaits) 16 20
Tūrisma informatīvo materiālu veidi 24 34
Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana (biroju skaits) 10 10
Vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēte (veikto aptauju skaits) 2 2

Vidējais dalībnieku skaits organizētajos starptautiskajos tūrisma gadatirgos 4 4

31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Iestāžu skaits 1 1
Pārstāvniecību skaits 2 2
Štata vienību skaits 226 215

BiĜetens "ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" (izdevumu skaits) 2 2

BiĜetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" (izdevumu 
skaits)

4 4

Latvijas pilntiesīgas līdzdalības nodrošināšana Eiropas Savienībā (apmeklēto 
sanāksmju skaits)

60 63

Izsniegtas licences melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai 
Latvijā

150 162

Izsniegtas atĜaujas (licences) naftas darbiem 3 2
Ekonomikas ministrijas apstiprinātās sākotnējās pozīcijas par Eiropas 
Komisijas un Padomes darba grupu un komiteju sanāksmēs izskatāmajiem 
jautājumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomās

20 116
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Ekonomikas ministrijas sagatavotas un apstiprinātas instrukcijas Eiropas 
Savienības Pastāvīgo pārstāvju (COREPER ) sanāksmēm

15 26

Sagatavoti normatīvo aktu projekti drošu preču un pakalpojumu aprites 
nodrošināšanai

1 2

Sagatavoti normatīvo aktu projekti patērētāju informēšanai par precēm un 
pakalpojumiem

1 1

Izskatītas sūdzības par Eiropas Savienības dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu 
pieĦemtajiem lēmumiem, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību 
normām

15 16

Līdzdaliba programmas "Eiropas saprātīga enerăija" (EIE  - Europe 
Intelligent Energy ) pasākumos

6 6

BūvuzĦēmumu un būvprakses un arhitektu prakses reăistra ieviešana  un 
uzturēšana

2 2

13 Finanšu ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 13 13
 Štata vienību skaits - kopā 6 471 5 821
   

30.00.00
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta 
izstrāde

 

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 360 365
 t.sk. specializētie atašeji Briselē 3 3
 Izstrādāti tiesību aktu projekti un politikas plānošanas dokumenti 128 284

t.sk. izstrādāts likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam" un tā 
paskaidrojumi

1 1

Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 1 383 1 622
Sagatavoti valsts budžeta apskati 12 12
Sagatavoti ziĦojumi par tautsaimniecības attīstības un kopbudžeta izpildes 
gaitu

4 4

Sagatavots makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas vidēja termiĦa 
scenārijs 2007.-2011.gadam

1 1

Sagatavotas un Eiropas Komisijai iesniegtas nacionālā kopieĦēmuma un un 
pievienotā vērtības nodokĜa bāzes prognozes

1 1

Sagatavota un Eiropas Komisijai iesniegta Konverăences programma 2006.-
2009.gadam

1 0

Sagatavots Finanšu ministrijas gada publiskais pārskats 1 1
PieĦemti finanšu ministra lēmumi par nokavēto nodokĜu maksājumu 
pamatparādam iepriekš aprēėinātās pamatparāda palielinājuma naudas un 
nokavējuma naudas dzēšanu (lēmumu skaits)

350 977

Izskatītas Eiropas Kopienu Tiesas lietas (lietu skaits) 100 336
Nodrošināta piedalīšanās Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu 
un komiteju sanāksmēs Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādes un 
saskaĦošanas gaitā, kā arī dažādu Eiropas Savienības iniciatīvu izskatīšanas 
laikā

34 220

Veikti iekšējie auditi ministrijā un padotībā esošajās iestādēs, Eiropas 
Savienības finansēto programmu un projektu auditi

43 43

Veiktas iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošās pārbaudes 11 10
Sagatavotas un pilnveidotas metodikas iekšējā audita jomā 3 5

Izvērtēti otrā līmeĦa starpniekinstitūciju iekšējo auditu un kontroles ziĦojumi 60 86

Sagatavots gada pārskats par Latvijā sniegto komercdarbības atbalstu 1 1
Sagatavoti atzinumi par atbalsta programmām un individuālā atbalsta 
projektiem

20 21

Izskatīti Valsts investīciju programmas projektu ieviešanas plāni un progresa 
ziĦojumi

484 59
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Sagatavoti un Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejai un 
Eiropas Komisijai iesniegti ziĦojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 
ieviešanas finansiālo un fizisko progresu

2 2

Sagatavots un Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejai un 
Eiropas Komisijai iesniegts Eiropas Savienības struktūrfondu gadskārtējais 
ziĦojums saskaĦā ar Eiropas Padomes Regulā Nr.1260/1999 un Eiropas 
Komisijas Regulā Nr.438/2001 noteiktajām prasībām 

1 1

Sagatavoti atzinumi par Kohēzijas fonda projektu noslēguma izdevumu 
deklarācijām un noslēguma ziĦojumiem

3 3

Sagatavoti atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no muitas un 
pievienotās vērtības nodokĜa maksājumiem

500 753

Sagatavots Eiropas Savienības PHARE programmas tehniskā progresa 
ziĦojums par mērėsadarbības projektu un neliela apjoma mērėsadarbības 
projektu īstenošanas gaitu

4 4

Sagatavota informācija Eiropas Savienības PHARE programmas pusgada 
uzraudzības ziĦojumam neliela apjoma mērėsadarbības un valsts finanšu jomā

4 4

Sagatavoti pārskati par PHARE programmas un programmas "Pārejas 
līdzekĜi administratīvās spējas stiprināšanai" ieviešanu

74 74

Sagatavots ziĦojums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības komitejai

1 0

Sagatavoti pārskati Latvijas Bankai par reăistrētajiem ārvalstu projektiem 12 12

 
Nodrošināta nacionālo pozīciju sagatvošana dalībai Eiropas Savienības 
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomē (ECOFIN ) (pasākumu skaits)

19 15

Sagatavoti ziĦojumi Ministru kabinetam par Eiropas Savienības finanšu 
resursu apguvi

4 4

Eiropas Savienības struktūrfondu vadošajā iestādē izskatītas un apstiprinātas 
Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeĦa starpnirkinstitūciju sagatavotās 
izdevumu deklarācijas

12 21

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 5.prioritātes "Tehniskā 
palīdzība" nacionālo programmu ieviešana

3 3

Sagatavots Nacionālais stratēăiskais ietvardokuments 1 1
Izskatīti Valsts investīciju programmas projektu pieteikumi 121 0

Izskatīti un Eiropas Komisijai nosūtīti Kohēzijas fonda projektu pieteikumi 2 3

Izskatīti Kohēzijas fonda projektu mēneša progresa ziĦojumi un analizētas šo 
projektu naudas plūsmas prognozes

852 873

Nodrošināta mērėsadarbības projektu administrēšana (projektu skaits) 25 28
Nodrošināta neliela apjoma mērėsadarbības projektu administrēšana (projektu 
skaits)

34 42

Izskatīti un koordinēti ārvalstu finanšu palīdzības projekti 10 26
Izskatīti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu pieteikumi

30 5

Latvijā noorganizētas sarunas par konvenciju par nodokĜu dubultās uzlikšanas 
un nodokĜu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu (pasākumu skaits)

4 3

Piedalīšanās sarunās  (Ārpus Latvijas) par konvenciju par nodokĜu dubultās 
uzlikšanas un nodokĜu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu (pasākumu skaits)

4 4

Nodrošināta instrukciju sagatavošana dalībai Pastāvīgo pārstāvju komitejas 
sanāksmēs (instrukciju skaits)

4 14

Sagatavoti materiāli un nodrošināta dalība Starptautiskā valūtas fonda, 
Pasaules bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas 
Investīciju bankas un Eiropas Padomes Attīstības bankas un ZiemeĜu 
investīciju bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

35 49

Ndrošināta dalība augsta līmeĦa sanāksmēs Eiropas Savienības ekonomiskās 
politikas koordinācijas ietvaros (sanāksmju skaits)

6 6
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Veiktie pasākumi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskai 
uzraudzībai (dalība LZRA sēdēs, izskatīti, saskaĦoti dokumenti) 

40 40

Organizētas Grāmatvedības padomes sēdes 20 14
Sniegtas juridiskās konsultācijas un paskaidrojumi (fiziskajām un juridiskajām 
personām) normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

6 560 6 560

Organizētas Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas 
sanāksmes

2 2

Organizētas Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sanāksmes 2 2

Organizētas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komiteju sēdes

6 3

Nodrošināta materiālu sagatavošana dalībai Ekonomikas un finanšu komitejā 
(EFC ) (sanāksmju skaits)

31 24

Nodrošināta Pasaules bankas ZiemeĜu-Baltijas valstu komitejas sanāksmes 
organizēšana un norise Rīgā

1 1

Organizētas Eiropas Savienības PHARE vienotās uzraudzības komitejas 
sanāksmes

2 2

Organizētas Eiropas Savienības PHARE finansēto programmu uzraudzības 
apakškomiteju sanāksmes

30 30

Organizētas ESF, ERAF, ELVGF, ZVFI vadības komiteju sēdes 16 20
Finanšu ministrijā sagatavotas un Sabiedriskā labuma komisijā iesniegtas 
biedrību, nodibinājumu un reliăisko organizāciju lietas sabiedriskā labuma 
organizāciju statusa saĦemšanai

100 305

Sabiedriskā labuma organizāciju darbības atbilstības sabiedriskā labuma 
darbībai izvērtēšana (organizāciju skaits)

600 608

Nodrošināta oriăinālraidījumu par Eiropas Savienības fondiem sagatavošana 
Latvijas Radio 1.programmā

50 52

Nodrošināta oriăinālraidījumu par Eiropas Savienības fondiem sagatavošana 
Latvijas Televīzijas 1.programmā

25 23

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
31.01.00 Budžeta izpilde

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 301 246

 Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešėirto asignējumu vienu latu (Ls) 0,001 0.001

 Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls) 0,003 0.003
Sagatavots saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli)

1 1

Sagatavoti Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts konsolidētā 
kopbudžeta izpilde"

12 12

Sagatavoti Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts parāds", "Valsts 
ārējais parāds", "Valsts izsniegtie galvojumi"

12 12

Izpildīto klientu maksājumu dokumentu skaits (milj.) 6 14
Sagatavots un iesniegts Pasaules bankai gada pārskats par valsts ārējo parādu 
un izsniegtajām garantijām

1 1

Sagatavots Valsts kases ieguldījumu plāna valsts fondēto pensiju shēmas 
līdzekĜu pārvaldīšanas gada pārskats

1 1

SaĦemti maksājumi no Eiropas Savienības līdzekĜiem 18 88
Apstrādāto struktūrfondu maksājumu uzdevumu skaits 3 600 3 293
Izstrādāti iekšējie kvalitātes vadības sistēmas dokumenti, lai nodrošinātu 
izveidotās struktūrfondu finanšu vadības un kontroles sistēmas darbību

6 8

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 36 34
 Izskatītas sūdzības 230 286
 Internetā publicēti sludinājumi 7 500 14 233
 Apmācīti pasūtītāja darbinieki 2 500 5 631
 Apkopoti pārskati par iepirkumiem 1 600 1 837

Kontroles funkciju ietvaros veiktās pārbaudes 240 246
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

33.00.00 Valsts nodokĜu administrēšana
 Štata vienību skaits 3 714 3 351

 
Valsts ieĦēmumu dienesta administrējamie valsts un pašvaldību budžetu 
ieĦēmumi iekšzemē (milj.Ls)

2 781,5 3181

34.00.00 Muitas darb ības nodrošināšana
 Štata vienību skaits 1 560 1 410

t.sk. specializētie atašeji Briselē 1 1
 Muitas maksājumu iekasēšana (milj.Ls) 227,6 255

Veiktas transportlīdzekĜu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles 45 000 279 544
 Ekspluatācijā pieĦemti muitas kontroles punkti uz dzelzceĜiem 1 1

Uz dzelzceĜa uzstādīti automātiskie dzelzceĜa svari 1 1
Izveidoti iekšzemes muitošanas centri 1
Izvērtēti pieteikumi par iespējamu noziegumu 60 75
Uzsākti kriminālprocesi 40 68
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas krimināllietas 25 41
Veiktajās pārbaudēs sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli 350 160

35.00.00
Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atkl āšanas 
un novēršanas nodrošināšana

 Štata vienību skaits 268 242
Uzsākti kriminālprocesi 450 1 191
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti kriminālprocesi 320 462
Veiktajās pārbaudēs sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 500 172
SaĦemtas, reăistrētas un datu bāzē ievadītas amatpersonu deklarācijas 78 000 78 937
SaĦemti, reăistrēti un datu bāzē ievadīti valsts un pašvaldību iestāžu valsts 
amatpersonu saraksti un to grozījumi

3 700 3 948

 
Veiktas pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās par valsts amatpersonu 
sarakstiem

300 412

 PieĦemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības 300 461

37.00.00 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana

Štata vienību skaits 15 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

38.01.00
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, struktur ālo un citu finanšu 
instrumentu koordinācija

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 157 116

Administrētas Eiropas Savienības PHARE programmas 6 6
Administrēti Eiropas Savienības PHARE programmu ietvaros noslēgtie 
līgumi

350 310

 Eiropas Reăionālās attīstības fonda ietvaros noslēgti līgumi 242 99
 Administrētas citu ārvalstu finanšu instrumentu programmas 4 4

39.00.00 Uzraudzība un kontrole
39.01.00 Dārgmetālu proves uzraudzība

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 28 27
 Provēti dārgmetālu izstrādājumi (gab.) 1 000 000 1 397 714
 Izsniegtas dārgakmeĦu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības 22 000 34 945

 
Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana un dārgakmeĦu 
testēšana) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab.)

0,25 0.26

 Saimnieciskās darbības vietu pārbaudes 250 203
39.02.00 Izložu un azartspēĜu organizēšanas un norises uzraudzība

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 32 30
 Izsniegtas azartspēĜu iekārtu marėējuma zīmes 40 000 70 654
 IeĦēmumi no azartspēĜu iekārtu marėēšanas (Ls) 600 000 1 060 170

IeĦēmumi no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu 
(Ls)

320 000 253 384
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vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Pārbaudes izložu un azartspēĜu organizēšanas vietās 1 700 1 789

14 Iekšlietu ministrija
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
Iestāžu skaits - kopā 13 14
Štata vienību skaits - kopā, 19 738 18 047

no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

18 300 16 812

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 15 284 14 125
no tām štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

1 438 1 235

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 598 504
Pedagoăiskās likmes 157 133

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 163 142

no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

163 142

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 5 1
nozares padomnieki 3 3

 
Sagatavoti likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju 
un citu tiesību aktu projekti

270 95

 Par tiesību aktu projektiem sniegti atzinumi 550 259
 Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti 1300 1 878

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits) 276 78
Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem (semināru skaits) 40 27
Informatīvie biĜeteni (pārskati) par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, 
plānu (programmu) izpildes gaitu

70 70

 Sagatavotas preses konferences 25 26
 Sagatavotas preses relīzes 175 264
 Plānotie auditi 19 19
 Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes 100 130

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sēžu 
skaits)

50 34

 Organizētas vizītes 30 26
Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana 
(projektu skaits)

54 54

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to 
organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

48 29

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits, 199 169

no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

199 169

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 64 55
02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 63 53

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 23 21
Valsts teritorijas pārklājums ar operatīvo radiosakaru tīklu (%) 92 95
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru 
līdzekĜiem (% no nepieciešamā daudzuma)

70 87

02.02.00 Inform ācijas sistēmu uzturēšana un vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 136 116

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 41 34
 Sniegto maksas pakalpojumu veidu skaits 5 5
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām sniegtā 
informācija (pieprasījumu un izziĦu skaits)

4 500 000 4 978 000

 
No Sodu reăistra juridiskajām un fiziskajām personām izsniegto izziĦu skaits, 
par kurām tiek iekasēta valsts nodeva

13 900 7 032

06.00.00 Valsts policijas darbība
 Iestāžu skaits 1 2
 Štata vienību skaits, 11 212 10 074

no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

9 920 8 953

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 8 981 8 051

 
no tām štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem   

1 292 1 121

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 587 498

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto Valsts policijas darbinieku 
ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits uz 1000 iedzīvotājiem  

3,9 3.9

 Apsargājamie objekti 14 500 15 589
Izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu 
policijas darbinieku gadā (Ls)

5 721 7 622

Īslaicīgās aizturēšanas vietu (izolatoru) skaits 28 27
Īslaicīgās aizturēšanas vietās (izolatoros) ievietotās personas 35 000 23 174
Ekspertīzes 30 000 26 365
Izmeklēto kriminālprocesu skaits 100 000 92 087
Konvojētas apcietinātās un notiesātās personas 60 000 41 456

 Valsts policijas Policijas skola:

 
Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

132 96

 
UzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

155 92

 
Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

148 128

 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 57 57
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 21 21

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vidējais štata vienību un 
pedagoăisko likmju skaits gadā

57 57

 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 21 21

 
Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību

6 5

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo 
skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko likmi un pedagogu štata vienību

6 5

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 3 324 3 209

 
no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

3 289 3 174

 t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 2 999 2 894

 
no tām štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem   

35 35

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas (bez investīcijām) gadā (Ls) 4 750 5 899

 Ugunsdzēsības depo un posteĦi 89 89
Muzeja apmeklētāji (pārdoto biĜešu skaits) 11 500 13 028
Televīzijas pārraides 350 500
Radiopārraides 960 960
Organizētas ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs 1 300 650

Organizēti izglītības iestāžu apmeklējumi ugunsdzēsības struktūrvienībās 600 210

Organizēti izglītības iestāžu konkursi, viktorīnas un sacensības 40 40
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža:

 
Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

65 65

Kadetu skaits 74 72

 
UzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

25 25

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

22 20

Atskaitīto audzēkĦu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

1 4

 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 69 78
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 16 16

 
Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību

4 4

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo 
skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko likmi un pedagogu štata vienību

4 4

09.00.00 Drošības policijas darbība
 Iestāžu skaits 1 1

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 3 317 3 151

 
no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

3 317 3 151

t.sk: darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 3 122 2 943
Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls) 6 062 8 653
Robežkontroles nodrošināšana:

lidostu robežkontroles punkti 4 4
ostu robežkontroles punkti 9 9
robežpārejas punkti 4 4
ceĜu robežkontroles punkti 37 37
dzelzceĜu robežkontroles punkti 6 6

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaĜas 30 30
Robežu šėērsojošās personas un transportlīdzekĜi robežkontrolē:

vilcienu robežkontrole 22 865 23 178
lidmašīnu robežkontrole 36 000 38 826
peldošo transportlīdzekĜu robežkontrole 21 000 16 973

Pārbaudes imigrācijas kontroles lietās 5 500 17 500
Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

stacionārās iekārtas 17 17
pārnēsājamās iekārtas 70 70
dienesta suĦi 178 185

Valsts robežsardzes koledža:
Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

159 163

UzĦemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

155 199

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

150 150

Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

2 989 3 177

Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 22 22
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 22 22

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vidējais štata vienību un 
pedagoăisko likmju skaits gadā

22 22

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 22 22
Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību

7 8
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo 
skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko likmi un pedagogu štata vienību

7 8

Atskaitīto audzēkĦu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

5 5

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 733 560

 t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 733 560

 Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoĦa pases 271 600 239 356
 Izsniedzamās Latvijas nepilsoĦa pases 21 000 19 193
 Izsniedzamās vīzas 700 402

 
Izsniedzamās uzturēšanās (termiĦuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) 
atĜaujas

13 000 19 584

 Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi 24 000 13 913
 Apstiprināti ielūgumi 57 000 70 254
 Izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits) 350 449
 Iedzīvotāju reăistra nodrošinātās tiešsaistes datu apmaiĦas sistēmas 1 700 470

Iedzīvotāju reăistra uzturēto informācijas sistēmu lietotāji 37 000 12 200
Iedzīvotāju reăistrā iekĜautās aktualizētās ziĦas 1 000 000 746 000

 Izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits) 125 8
 BēgĜu pabalsta saĦēmēji (plānotais skaits) 25 9

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls) 9,6 139
Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā 25 2

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe
13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 17 17

13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas
SaĦēmēju skaits - kopā 2 382 2 372

t.sk. plānotais saĦēmēju skaita pieaugums 265 258
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 128 139
Vidējais apbedīšanas pabalsts (Ls) 256 226

13.03.00 Veselības aprūpe
Veiktas veselības stāvokĜa ekspertīzes 3 500 2 970

 Veiktas obligātās veselības pārbaudes 9 600 8 700
 Stacionārā ārstētie Iekšlietu ministrijas darbinieki 2 000 2 130
 t.sk. profesionālās rehabilitācijas iestādēs 740 706
 Stacionāra gultasdienu skaits 18 000 17 756
 t.sk. profesionālās rehabilitācijas iestādēs 9 400 9 398
 Vidējais ārstēšanās ilgums profesionālās rehabilitācijas iestādēs (dienas) 12 13

Darba vides uzraudzība:

Pārbaudītas Iekšlietu ministrijas struktūrvienības 75 75
Darba devējam izsniegtās rekomendācijas 200 202
Izstrādāti darba vietu higieniskie raksturojumi 180 183

 
Izstrādāti saraksti par darbiniekiem, kas pakĜauti obligātajām veselības 
pārbaudēm

130 132

 Darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtās konsultācijas 160 161

14.00.00 Augstākā izglītība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 422 444

no tām štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem

340 373

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 113 181
pedagoăiskās likmes 121 108

no tām štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem   

82 71
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 11 6
pedagoăiskās likmes 36 25

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 1 946 1 893
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 524 491

UzĦemto studentu skaits 979 746
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 241 214

Absolventu skaits 696 842
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 294 399

Stipendiju fonds (Ls) 195 261 194 623
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 15 360 15 232
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no dotācijas no 
vispārējiem ieĦēmumiem (Ls)

3 305 3 804

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana
 Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 23 23

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 18 18

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

5 5

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 9 9

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 9 9

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi
Štata vienību skaits 14 14

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 9 9

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

5 5

Iekšlietu sistēmas iestāžu darbinieku spartakiādes 16 16
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku sporta svētki 1 1
Kompleksās pārbaudes fizisko normatīvu kārtošanā Iekšlietu ministrijas 
struktūrvienībās

4 4

Sniegto publisko pakalpojumu skaits 11 11
Organizēto apmācību skaits 178 153

t.sk. šaujamieroču eksāmeni 102 98
Šaujamieroču kursi 10 4
Apsardzes darbinieku kursi 14 10
Apmācības kursi "Ostas apsardzes virsnieks" 2 0
Ostas personāla apmācība par ostas drošības jautājumiem un aizsardzības 
pasākumiem

10 0

Konsultācijas par šaujamieroču nepilno izjaukšanu un salikšanu 20 21
TuvcīĦas paĦēmienu apmācība 20 20

29.00.00 Valsts materiālās rezerves
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 102 96

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 83 78

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 19 18

32.00.00 Materi āltehniskā apgāde
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 226 162

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 202 159

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

24 3
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana
Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 90 69

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Štata vienību skaits 136 93

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 112 90

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

24 3

Apsaimniekojamie īpašumi 14 17
Īstenojamie investīciju projekti, kuriem piešėirts finansējums 2 3

t.sk. no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 1 3
no citiem avotiem 1 0

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti 6 6
Izstrādāti valsts investīciju projektu pieteikumi 16 0
Organizētas iepirkuma procedūras 55 77

t.sk. konkursi 30 25
        sarunu procedūras 10 9
        cenu aptaujas 15 43

Iekšlietu ministrijas valdījumā esošie nekustamie īpašumi un lietošanā esošie 
valstij piekrītošie nekustamie īpašumi

395 462

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un pārziĦā esošo uzĦēmumu 
nomātie īpašumi, kā arī nomnieku iznomātie nekustamie īpašumi

304 391

 15 Izglītības un zinātnes ministrija 

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
 Iestāžu skaits - kopā, 208 214
 t.sk. sporta federāciju skaits 85 91
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 19 348,7 16 804.78
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 9 129,55 8 165.88

01.00.00 Vispārējā izglītība
 Iestāžu skaits 4 4

Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 296 268.61
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 131 119.21

01.02.00 Sanatorijas tipa internātskola
 Iestāžu skaits 1 1
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 133 123.61
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 70 60.41
 Vidējais audzēkĦu skaits gadā 350 265
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 1 661 2 304
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) 1 648 2 269

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestādes
 Iestāžu skaits 2 2
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 151 133
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 61 46.8
 Vidējais audzēkĦu skaits gadā 120 88
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 6 934 9 915.7
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) 6 838 9 785.7

01.04.00
Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija 
vispārizglītojošajās skolās

 Organizēti semināri, konferences u.c. pasākumi 6 7

 
Skolas, kuras tiks daĜēji inženiertehniski piemērotas bērnu invalīdu 
integrēšanai vispārizglītojošās skolās

2 0

Vispārizglītojošās skolas, kurās tiks atbalstīta bērnu ar speciālām vajadzībām 
izglītošana

12 17

01.14.00 Mācību literatūras iegāde
 Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls) 1,86 1.86

01.15.00 Vispārējās izglītības kvalitātes novērt ēšanas valsts aăentūra
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību skaits 12 12
Akreditēto izglītības iestāžu skaits 180 216

02.00.00 Profesionālā izglītība
 Iestāžu skaits 68 68

 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā 8 191 7 399.51

 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 4 312 4 158.11
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

 Iestāžu skaits 67 67
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 8 162 7 371.6
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 4 312 4 157.2

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vidējais štata vienību un 
pedagoăisko likmju skaits gadā

7 620 6 948.4

 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 4 205 4 068.9
 Nosacītais izglītojamo skaits gadā 33 698 33 538
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 31 387 31 530

 
Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

1 029 1 080

 Absolventu skaits gadā 15 279 14 690
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 9 428 9 184

 
Nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību

7,8 8.1

 
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo skaits 
gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto pedagoăisko 
likmi un pedagogu štata vienību

7,5 7.7

 Organizēti semināri, konferences, konkursi u.c. pasākumi 10 10
 Pedagogu sertifikācijas 130 34

02.05.00 Profesionālās izglītības centrs
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 29 28
 Vadīti un izstrādāti projekti 9 14
 Akreditētas izglītības programmas un iestādes 300 545
 Izstrādāti profesiju standarti 18 18
 Organizēti semināri, konkursi u.c. pasākumi 20 25

Licencētas izglītības programmas 400 1129
Profesijas, kurām izstrādāts centralizētā profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena saturs un profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs

50 53

03.00.00 Augstākā izglītība
 Iestāžu skaits 24 25
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 9 420,88 7 933.45
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 4 359,73 3 573.35

03.01.00 Augstskolas
 Iestāžu skaits 11 11
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 8 480,75 7 094.25
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 3 901,8 3 145.85
 Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 49 476 47 750
 t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 19 119 17 788
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls) 1 158,4 1289.62

 
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 
finansēto studiju vietu gadā (Ls)

1511 1911.38

 Absolventu skaits gadā 16 479 14 190
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 5 178 4 784
 Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoăisko likmi 16,61 19.9

Organizēti semināri, konferences un citi pasākumi 7 11
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Studenti - studējošo kredīta saĦēmēji 726 194
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Studējošo kredīta no valsts budžeta līdzekĜiem saĦēmēji, kuri atmaksā kredītu 12 348 105 858

Studenti - studējošo kredīta saĦēmēji no kredītiestādēm 18 104 9 144
Studenti - studiju kredīta saĦēmēji 774 104

Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekĜiem saĦēmēji, kuri atmaksā kredītu 11 610 10 956

Studenti - studiju kredīta saĦēmēji no kredītiestādēm 28 560 16 250
03.07.00 Studiju fonds

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 10 10

03.11.00 Koledžas
Iestāžu skaits 12 13
Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 930,13 839.2

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 457,93 427.5
Vidējais nosacītais izglītojamo skaits gadā 3 137 3 514

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 2 703 2 648

Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

1 220,7 1 389.7

Absolventu skaits gadā 1 048 1090
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 844 765

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoăisko likmi 8,4 10.2
03.12.00 Zinātniskās darbības attīstība universitātēs

Iestādes, kurās tiks finansēti zinātniskie projekti 5 5

05.00.00 Zinātne
Iestāžu skaits 2 1
Štata vienību skaits 161 6.5

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
 Zinātniskie projekti 702 702
 Valsts emeritētie zinātnieki 177 274
 Latvijas Zinātnes padomes doktoranti 87 40

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums
Zinātnisko institūciju infrastruktūras nodrošinājums (institūciju skaits) 36 37

05.05.00 Tirgus orientētie pētījumi
 Jaunie un iepriekšējos gados noslēgtie līgumi 85 85

t.sk. jaunie līgumdarbi 45 58
05.09.00 Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā

 Nodrošinājums ar zinātnisko aparatūru (projektu skaits) 20 19

05.10.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu 
līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Administrēti Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālie 
programmu projekti

4 4

05.12.00 Zinātnes konkurētspējas veicināšana
Valsts pētījumu programmas 5 5

05.15.00 Latvijas Zin ātnes padomes darbības nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 9 7

05.16.00
Valsts aăentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darb ības 
nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 0
Štata vienību skaits 152 0

06.00.00 Nozares vadība
 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits 231 228

06.02.00 Izglītības valsts inspekcija
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 51 40

Tematiskas izglītības iestāžu darbības pārbaudes un sagatavotie ziĦojumi 11 19
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Veikto pārbaužu skaits izglītības iestādēs 1 800 2 160
Sagatavoti atzinumi izglītības programmu licencēšanai 200 0

06.08.00 Centrālais aparāts
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 200 188

06.16.00 Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana
 Organizēti semināri, konferences u.c. pasākumi 18 18

 
Mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai izstrādātie 
metodiskie materiāli

2 0

 Pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai 3 2

Ministrijas informācijas sistēmas attīstības, uzturēšanas un pilnveidošanas 
pasākumi

2 0

07.00.00 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana
 Klausītāji 12 000 15 434

Profesionālās meistarības pilnveides programmas 60 69

09.00.00 Sports
 Iestāžu skaits 100 105
 t.sk. nacionālās sporta federācijas 85 91

 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā 741,82 326.82

 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 326,82 316.12
09.01.00 Sporta pārvalde

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 30 28

09.02.00 Sportistu sagatavošanas centri
 Iestāžu skaits 9 9
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 133 127.62
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 111 104.12
 Vidējais audzēkĦu skaits gadā 1 970 1 709
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 236 362
 AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 20 19.5
 Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti 5 600 6 029

09.03.00 Nacionālās sporta skolas
 Iestāžu skaits 2 2
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 311 297
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 116 115
 Vidējais audzēkĦu skaits gadā 630 792
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 1 366 1 226
 AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 6,3 7.8

09.05.00 Nacionālās sporta federācijas
 Iestāžu skaits, 85 91
 t.sk. sporta federācijas 85 91
 Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.) 500 500
 Tālākizglītības semināri 10 10

09.07.00 Sporta pasākumi
 Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.) 400 743
 Tālākizglītības semināri 10 33

09.10.00 Murj āĦu sporta ăimnāzija
 Iestāžu skaits 1 1
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 209,82 190.7
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 83,82 84.5
 Vidējais audzēkĦu skaits gadā 223 194
 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 3 726 4 907.3
 AudzēkĦu skaits uz vienu pedagoăisko likmi 2,66 2.3

09.11.00 Latvijas Jaunatnes sporta centrs
 Iestāžu skaits 1 0
 Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 36 28
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 16 12.5
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Sporta pasākumi 9 9
 Sacensības 78 70

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 14 10

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
Latvijas Olimpiskā vienība:

štata vienību skaits 8 8
audzēkĦu skaits 130 134
sporta veidi 20 23

Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām:
Olimpisko sporta centru darbības atbalstam:

olimpiskie sporta centri 9 9
sporta veidi 12 12

Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalstam:
sacensības 34 34
dalībnieki 41 000 43 254

11.00.00 Augstākās izglītības padome
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 5 5

Akreditētas augstskolas un koledžas 8 6
Organizētas sēdes, konferences, semināri un citi pasākumi 37 45
Īstenojamie starptautiskie projekti un līdzdalība sadarbības projektos 3 3

13.00.00
Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām 
nodrošināšana
Štata vienību skaits 2 2

13.01.00 Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde
 Noslēgti starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus izpilda kārtējā gadā 41 44

 
Normatīvie akti, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
reglamentētajās profesijās un kuru izstrādei pieaicina ekspertus

8 8

 
Ārvalstu piedāvāto stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu 
atlase

22 22

 Īstenoti Eiropas Padomes projekti 5 5
 Īstenoti Eiropas Savienības projekti 4 4

 
Izsniegtas izziĦas par ārvalstīs iegūtajiem diplomiem un profesionālajām 
kvalifikācijām

1 100 970

 Ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru uzraudzību veic kārtējā gadā 1 1

 
Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības 
prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas pasākumos (pasākumu 
skaits)

80 85

 Tulkoti Eiropas Savienības dokumenti 10 7

 
Organizēti informatīvie semināri par struktūrfondu izmantošanu (apmācību 
semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem)

3 1

Sagatavoti informatīvie materiāli par struktūrfondu izmantošanu 4 4
Par projektu izstrādi un pieteikšanu informētie pieteicēji 450 300
Uzsākti nacionālie projekti un grantu shēmas 3 3
Organizēti projektu novērtēšanas un atlases projektu konkursi 3 6
Kvalitatīvi izvērtētie projekti 180 438
Nacionālo programmu projekti, par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi un 
veikta īstenošanas uzraudzība

6 5

Sagatavoti nacionālie projekti struktūrfondu izmantošanai 1 3
Organizēti informatīvie semināri par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
reglamentētajās profesijās

4 2

13.02.00
Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienībā (Briselē) 
darbības nodrošināšana

 Štata vienību skaits 2 2

14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija

Uzturēti izglītības iestāžu, audzēkĦu, pedagogu elektronisko datu reăistri 3 3
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Izveidota skolvadības programmatūras aktualizētā versija (programmatūra) 1 1

Elektroniski sagatavota informācija par visiem valsts izglītojamiem 
(izglītojamo skaits)

400 000 400 000

Pedagogu apmācība (apmācīto pedagogu skaits) 30000 0
Uzturēta un nodrošināta LIIS projekta serveru sistēma 1 1
Elektroniski sagatavota informācija par valsts izglītības iestādēm (izglītības 
iestāžu skaits)

2600 2600

18.00.00 Vispārējās izglītības saturs
18.01.00 Izglītības satura reforma

Organizēti semināri, konferences u.c. pasākumi 22 22
 Izstrādāti izglītības saturu reglamentējošie dokumenti 17 17

18.02.00 Izglītības kvalitātes kontrole
 Izstrādāti valsts pārbaudes darbi 38 38
 Organizēti semināri, konferences u.c. pasākumi 4 4

18.03.00 Mācību līdzekĜu izdošana
 Izdotas mācību grāmatas (nosaukumu skaits) 28 28

Izdoti mācību līdzekĜi 3 5
18.04.00 Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 81 68

18.06.00
Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem 
starptautiskajās olimpiādēs

 Organizētas mācību priekšmetu olimpiādes 20 20
Organizētas starptautiskās olimpiādes 1 1

 Starptautiskās olimpiādes, kurās piedalās Latvijas pārstāvji 12 12

20.00.00 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
20.01.00 Latviešu valodas apguves valsts aăentūras darbības nodrošināšana

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 22 21

20.02.00 Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai
 Bilingvālās metodikas kursu beigušie skolotāji 300 291
 LAT2 un bilingvālās metodikas kursu sākumskolai beigušie skolotāji 200 240

LAT2 kursi 200 205
 Integrācijas pasākumi 24 27
 Tālākizglītības semināri 14 14

26.00.00 Interešu izglītība un jaunatnes lietas
26.01.00 Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 38 35
 Organizēti metodiskie semināri u.c. pasākumi 20 22

26.03.00 Interešu izglītības pasākumi
 Organizēti pasākumi 18 26
 Pasākumu dalībnieki 33 000 38 020

Semināri pedagogiem interešu izglītības programmās 10 16

27.00.00 Valsts valodas attīstība
27.01.00 Valsts valodas aăentūras darbības nodrošināšana

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 12 11

27.02.00 Valsts valodas attīstības projektu īstenošana
 Projektu skaits 15 21

28.00.00 L īdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

28.01.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, 
priekšfinansēšana un nodrošināšana

 Finansēšanai apstiprināti nacionālo programmu projekti 15 15
 Projektu ietvaros atbalstu saĦēmušās izglītības iestādes 15 65

Finansēšanai apstiprināti atklātā konkursa projekti 720 355
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Atklātā konkursa projektu ietvaros atbalstu saĦēmušās izglītības iestādes 60 113

28.02.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu 
līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

 Finansēšanai apstiprināti nacionālo programmu projekti 34 34
 Projektu ietvaros atbalstu saĦēmušās izglītības iestādes 34 34

28.03.00
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansējumu

 
Projekti, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daĜēji (par projekta posmu) veikta 
atmaksa valsts pamatbudžetā

270 251

32.00.00 Akadēmisko programmu aăentūra
32.01.00 Aăentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 22 18

32.02.00 Eiropas programmas "Socrates" projektu īstenošanas nodrošināšana
Pieteiktie projekti 614 720
Apstiprinātie projekti 428 453

33.00.00 Profesionālās izglītības attīstības aăentūra
33.01.00 Aăentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 52 49
Pieteikti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 477 304
Eiropas Sociālā fonda (ESF) administratējamie projekti 357 561

33.02.00
Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas 
nodrošināšana
Apstiprināti projektu pieteikumi 105 116
Administratējamie projekti 295 303

34.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aăentūra
34.01.00 Aăentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 14 13

34.02.00 Eiropas programmas "Youth" projektu īstenošanas nodrošināšana
Īstenojamie projekti 425 305

35.00.00 Tulkošanas un terminoloăijas centrs
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 39 38
Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami Eiropas Savienības, NATO un 
citu starptautisko un Latvijai saistošo dokumentu tulkojumi latviešu valodā 
(lpp.)

26 000 26 261.5

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami svarīgāko Latvijas tiesību aktu 
tulkojumi angĜu valodā (lpp.)

2 600 3 252

Izstrādāti priekšlikumi juridiskās un nozaru terminoloăijas standartizācijai 
latviešu valodā

5 500 8 286

16 Zemkopības ministrija

Politikas mērėis
Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei izstrādāt un īstenot valsts 
politikas instrumentus ilgtspējīgai lauku attīstībai, kas ir priekšnoteikums 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares konkurētspējai, veicināt 
Latvijas iedzīvotāju veselību, pārtikas drošību un ministrijas kompetencē 
nodoto dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits - kopā 77 75
Štata vienību skaits - kopā 6 988 6 297
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

20.00.00 Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite
Politikas rezultāti
Pārtikas uzĦēmumi pilnībā atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām 
(prognozētais uzĦēmumu skaits/% no visiem uzĦēmumiem) 

13 546/71 15908/89

t.sk.: piena pārstrādes uzĦēmumi 61/100 58/100
 gaĜas pārstrādes uzĦēmumi 214/100 219/100
 zivju pārstrādes uzĦēmumi 104/100 114/100
 sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumi 5 000/85,7 5894/86
 tirdzniecības uzĦēmumi 6 350/68 7521/73

Pārtikas uzĦēmumi - muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas 
noliktavas - pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, 
veterinārajām un fitosanitārajām prasībām (prognozētais uzĦēmumu skaits/% 
no visiem uzĦēmumiem) 

45/68 73/86

Pārtikas uzĦēmumos ieviestās paškontroles sistēmas pieaugums (prognozētais 
uzĦēmumu skaits/% no visiem uzĦēmumiem) 

13 994/74 12184/69

Pārtikas uzĦēmumos - muitas noliktavās, brīvajās noliktavās, brīvās zonas 
noliktavās - pilnībā ieviestas paškontroles sistēmas (atbilstošo uzĦēmumu 
skaits/% no visiem uzĦēmumiem)

40/60 65/77

Valsts pasargāta no sevišėi bīstamām (A grupas) infekcijas slimībām 
(saslimušo dzīvnieku skaits)

0 0

Labturības un higiēnas prasībām atbilstošās dzīvnieku novietnes 9 000 8 127
Darbības rezultāti
Sagatavotas pārtikas aprites valsts uzraudzības programmas 10 10
Sagatavotas laboratorisko izmeklējumu programmas 12 17

Pārtikas eksporta sertifikātu saskaĦošana ar ārvalstu uzraudzības dienestiem 
(sertifikātu modeĜu skaits atkarībā no eksporta produktu sortimenta)

20 11

Reăistrēti pārtikas uzĦēmumi 2 500 2 988
Pārtikas uzĦēmumi, kuros veikta atzīšana 600 146
Atzītās dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas 10 9
Reăistrētās dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas 300 73
Reăistrēti dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekĜi 50 61

Reăistrētās bioloăiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītās personas 1 100 1 227

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās pārbaudes bioloăiskās lauksaimniecības 
uzĦēmumos

165 343

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās pārbaudes dažādu kategoriju pārtikas 
apritē iesaistītajos uzĦēmumos

42 874 42 453

Pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:
Atliekvielu kontroles programma dzīvnieku izcelsmes produktiem 
(izmeklējumu skaits)

2 703 2 576

Atliekvielu kontroles programma augu valsts izcelsmes produktiem 
(izmeklējumu skaits) 

3 674 6 497

No ăenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas produktu kontroles 
programma (izmeklējumu skaits)

100 100

Dioksīna kontroles programma (izmeklējumu skaits) 60 76
Pārtikas apritē iesaistīto uzĦēmumu laboratorisko izmeklējumu programmā 
paredzētie uzĦēmumi, kuros tiks Ħemti paraugi (skaits)

1 598 1 247

UzĦēmumu laboratoriskās kontroles programma (izmeklējumu skaits) 17 646 16 252
Radioaktīvā piesārĦojuma kontroles programma (izmeklējumu skaits) 181 194
Antibakteriālo līdzekĜu kontroles programma (izmeklējumu skaits) 1 500 1 060
Salmonella  kontroles programma (izmeklējumu skaits) 2 305 1 125
Campylobacter  kontroles programma (izmeklējumu skaits) 770 20
Verotoksigēno E.coli  kontroles programma (izmeklējumu skaits) 800 395
Zoonožu izraisītāju kultūru serotipēšana un antibakteriālās rezistences 
noteikšana (izmeklējumu skaits)

1 086 165

L. monocytogenes  kontroles programma (izmeklējumu skaits) 1 050 449
Dzīvnieku veselības un labturības uzraudzība:
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Sagatavotas dzīvnieku veselības un labturības valsts uzraudzības programmas 3 3

Sagatavoti un aktualizēti rīcības plāni un instrukcijas 5 5
Leikozes kontroles programma (izmeklējumu skaits) 250 000 199 687
Zoonozes (epidemioloăiskā izmeklēšana) (izmeklējumu skaits) 30 000 1 672
Dzīvnieku infekcijas slimību (trakumsērgas) profilaktiskā un piespiedu 
vakcinācija (vakcināciju skaits)

3 264 750 3 515 637

A un B grupas dzīvnieku infekcijas slimību epizootiskā fona noteikšana 
(skaits)

4 000 6 603

TSE profilakses un kontroles laboratorisko izmeklējumu programma 
(izmeklējumu skaits)

50 000 40 300

Dzīvnieku novietĦu apsekošana un novērtēšana pēc labturības, higiēnas, 
dzīvnieku ēdināšanas un veterinārajām prasībām (inspekciju skaits)

18 000 12 127

Dzīvnieku barības ražotājuzĦēmumu un tirdzniecības vietu apsekošana 
(inspekciju skaits)

3 000 4 108

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās inspekcijas dažādu kategoriju veterinārās 
uzraudzības objektos

3 000 2 592

Sanitārā robežkontrole:

Pārbaudītas kravas 41 500 63 884
t.sk.: valstī ievesto veterināro kravu kontrole 440 721

 no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto veterināro kravu kontrole 2 800 6 368

 valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole 12 000 13 084
 valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole 2 800 2 802
 valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole 20 000 31 790
 ievestās augu izcelsmes dzīvnieku barības kontrole 2 400 6 988
svaigu augĜu un dārzeĦu kvalitātes kontrole 700 717

Darbības ar noteiktajām prasībām neatbilstošām kravām (pārbaužu skaits) 360 1414

Pārbaudīto kravu dokumentārā kontrole (%) 
t.sk.: valstī ievesto veterināro kravu kontrole 100 100

 no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto kravu veterinārā kontrole 100 100

 valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole 100 100
 valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole 100 100
 valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole 100 99
ievestās augu izcelsmes dzīvnieku barības kontrole 100 100

Pārbaudīto kravu identitātes kontrole (%) 
t.sk.: valstī ievesto veterināro kravu kontrole 100 100

 no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto kravu veterinārā kontrole 100 100

 valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole 100 80
 valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole 100 93
 valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole 80 99.8

Pārbaudīto kravu fiziskā kontrole (%) 
t.sk.: valstī ievesto veterināro kravu kontrole 60 68

 valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole 15 42
 valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole 3 7
 valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole 80 74

Valsts uzraudzības kārtībā veiktie auditi muitas noliktavās 3 3
Valsts uzraudzības kārtībā veiktie auditi brīvo zonu noliktavās 59 59
Pārbaudīto kravu laboratoriskā kontrole (Ħemto paraugu skaits) 1000 530
Laboratoriskā darbība:

Sagatavoti un starplaboratoriju testiem nosūtīti paraugi (testu skaits/paraugu 
skaits ir atkarīgs no laboratoriju dalībnieku skaita un matricu skaita)

29/517 30/528
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Ieviestas vai pilnveidotas laboratoriskās kontroles metodes (pārtikas drošuma 
un nekaitīguma laboratoriskās kontroles metodes/dzīvnieku slimību 
laboratoriskās kontroles metodes)

15/14 15/15

Akreditētas metodes 32 33
Piedalīšanās starptautiskos starplaboratoriju testos (testu skaits) 48 47
Administratīvā spēja
Ietāžu skaits 31 31
Štata vienību skaits 1 402 1 097

21.00.00
Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkur ētspēj īgai 
attīstībai
Politikas rezultāti
Bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo gadā (Ls) 1 608 2 300
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no zemes kopplatības) 39 40
Ienākumi no viena lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāra (Ls) 59,85 135
Vidējā izslaukuma palielinājums pārraudzībā esošajiem ganāmpulkiem (% 
pret vidējo izslaukumu valstī)

14 14

Pārraudzībā esošo govju skaits (% no kopējā govju skaita) 52 58
Pārstrādei iepirktais piens (% pret iepriekšējo gadu) 8 18
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām 
(%)

100 100

Apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kur tiek veikti nitrātu 
noplūdes samazināšanas pasākumi (% no lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes vides jūtīgās teritorijās)

10 10

Uzturētas dzīvnieku šėirnes 6 6
Atbalstītas saimniecības mazāk labvēlīgajos apvidos (tūkst.) 50 67
Atbalstīto ražotāju grupas 60 43
Restrukturizācijā iesaistītās mazās saimniecības 15 000 15 037
Eiropas Savienības standartu ieviešana vides prasību, dzīvnieku labturības, 
higiēnas un darba drošības jomā (saimniecību skaits)

3 000 3 864

Lauksaimniecības zemes ar uzlabotām nosusināšanas sistēmām daĜas 
palielināšanās (%)

6 6

Izveidoto un atbalstīto partneru skaits 1 1
Apmācīti lauku iedzīvotāji 2 800 8 771
Konsultāciju projekti 5 1

Darbības rezultāti
Reăistrēti un apzīmēti dzīvnieki (% no dzīvnieku kopskaita) 100 100
Sivēnmāšu skaita ikgadēja atjaunošana ar kvalitatīvām šėirnes vaislas 
jauncūkām (% no kopējā sivēnmāšu skaita)

15 15

Augstvērtīgas šėirnes sivēnmātes ganāmpulku atražošanai (skaits) 5 000 5 050
Lauksaimniecības augu genofonda uzturēšana 7 400 7 400

Lauksaimniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana ārzemēs (skaits) 60 314

No ārvalstīm piesaistītie projekti 15 14
Atbalstītas nevalstiskās organizācijas 32 53
Atbalstīti pasākumi tirgus veicināšanai 12 14
Sagatavotas lauksaimniecības produktu  patēriĦa bilances 13 13
Subsīdiju saĦemšanas gadījumu skaits 10 000 12 000
Izsniegtas cukura importa licences 70 8
Izsniegtas muitas tarifu kvotu licences 190 9
Izsniegtas importa vai eksporta speciālās atĜaujas (licences) 664 859
Administrēti struktūrfondu pieteikumi 1 000 1 352
Administrēti pieteikumi Lauku attīstības plāna pasākumiem 6 000 9 791
Intervencē iepērkamais uzglabājamās labības daudzums (tūkst.t) 18 0
Administrēti intervences pasākumi piena un gaĜas tirgū 3 1
Atbalstīti pasākumi tirgus veicināšanai 2 2

Reăistrētas receptes pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, to kontrole 200 138

Administrēti nodrošinājumi importa un eksporta licencēm, pārstrādāto 
lauksaimniecības produktu sertifikātiem

900 1 159
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Administrēti eksporta kompensāciju pieteikumi 1 000 2 465
Ganāmpulku, novietĦu un dzīvnieku reăistrēšana un identifikācija dzīvnieku 
veselībai drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites nodrošināšanai 
(ganāmpulku skaits)

85 000 74 606

Dzīvnieku produktivitāte un prognozētais dzīvnieku produktivitātes 
pieaugums atbilstoši dzīvnieku pārraudzībā noteiktajai ciltsvērtībai (vidējais 
izslaukums no pārraudzībā esošās govs, kg)

5 500 5 296

Informācijas nodrošināšana Eiropas Savienības un nacionālajiem 
maksājumiem lopkopībā (IAKS sistēma, Lauku atbalsta dienests) (atbalsta 
saĦēmēju skaits)

30 000 31 810

Piena kvotu sistēmas izveide saskaĦā ar Eiropas Savienības prasībām - 
piensaimniecības nozares uzraudzība (piena ražotāju skaits)

30 000 24 696

Piena ražotāju reăistra uzturēšana kvotu administrēšanai (% no kopējā 
iesaistīto uzĦēmumu skaita)

100 100

Sagatavota sadaĜa par SUDAT Zemkopības ministrijas gada informatīvajiem 
materiāliem par lauksaimniecību

1 1

SUDAT konsultatīvās sēdes 2 2
Sagatavots izdevumu krājums "Latvijas lauku saimniecību darba ekonomiskās 
analīzes rezultāti"

1 1

Lauksaimniecības produktu veicināšanas un informatīvo pasākumu īstenošana 
(programmu skaits)

1 1

Dalība starptautiskās izstādēs 7 7
Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana:

informācijas vākšana un apkopošana par lauksaimniecības produktu 
cenām un apjomiem (ziĦotāju skaits)

120 112

apkopotās informācijas atbilstības pārbaudes (pārbaužu skaits) 24 35
informācijas par lauksaimniecības produktu cenām un apjomiem 
nosūtīšana Eiropas Komisijai un Latvijas lauksaimniecības nozarē 
iesaistītajām institūcijām (ziĦojumu skaits)

364 388

analītiskie ziĦojumi par operatīvajām izmaiĦām lauksaimniecības tirgos 12 12

Tehnikas un darba vietu atbilstības novērtēšana:

sertificēšana 1 317 1 317
testēšana 75 75
pārbaudes 210 210
atzinumi 350 350
traktortehnikas reăistrācija 9 500 16 097
traktortehnikas apskates 47 900 53 606

Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiĦas sistēmas izveide (lauku 
pašvaldību skaits)

500 500

Lauku lapas sagatavošana un izdošana (autorloksnes) 6 6
Informatīvie semināri lauku pašvaldībās (skaits) 1 020 1 020
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 12 12
Štata vienību skaits 1 044 962

22.00.00 Izglītība un kultūra
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 3 3
Štata vienību un pedagoăisko likmju skaits 1 738 1 731

22.02.00 Augstākā izglītība
Darbības rezultāti
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto uzĦemto studentu skaits 
pamatstudijās un maăistrantūrā gadā

1 005 1 005

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto uzĦemto doktorantu skaits 
gadā

105 52

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto studējošo vidējais 
nosacītais skaits gadā (visi līmeĦi)

3 039 3 039

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
pamatstudijās un maăistrantūrā gadā

600 555
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto absolventu skaits 
doktorantūrā gadā

43 35

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto studējošo vidējais 
nosacītais skaits uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko darbinieku štata vienību un pedagoăisko likmi

7,2 7.2

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas no vispārējiem 
ieĦēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls)

1 668 2 278

Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību un pedagoăisko likmju skaits 1 703 1 703

22.03.00 Kult ūra
Darbības rezultāti
Muzeju apmeklētāji 10 925 11 675
Uzturēšanas izmaksas uz vienu apmeklētāju (Ls) 6,49 10.58
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 35 28

23.00.00 Pieaugušo tālākizglītība
Politikas rezultāti
Produkcijas ražotāju interešu grupas (grupu skaits) 75 75
Nelauksaimnieciskās ražošanas veicināšanai izveidotās pagasta iniciatīvas 
grupas

26 26

Darbības rezultāti
Dažādos izglītības pasākumos piedalījušies lauku uzĦēmēji 20 000 20 000
Kvalifik ācijas paaugstināšanas pasākumi (klausītājstundas) 80 000 80 000
Sniegtas bezmaksas konsultācijas (stundas) 60 000 60 000

Zemniekiem paredzēto informatīvo materiālu sagatavošana (autorloksnes) 30 30

24.00.00 Meža resursu saglabāšana un ilgtspēj īga izmantošana
Politikas rezultāti
Meža zemju platības, saglabātas 2001.gada 1.janvāra apjomā (milj. ha) 2,93 2.96
Koksnes krājas vidējais kārtējais pieaugums nesamazinās (m3/ha gadā) 5,7 5.7
Likumīgi nocirstās koksnes apjoms (% no kopējā nocirstā apjoma) 99 99
Meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība nepārsniedz (ha) 1,5 1.7
Medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas Ĝauj medīt (% medību 
platību):

aĜĦus 90 90
mežacūkas un stirnas 100 100
staltbriežus 75 75

Darbības rezultāti
Izsniegtas meža zemju transformācijas atĜaujas 350 647
Izsniegti koku ciršanas apliecinājumi 76 000 63 026
Izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi 250 250
Atestēti meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti (gab.) 40 45
Sertificētas meža reproduktīvā materiāla partijas (gab.) 350 269
Izsniegtas medību sezonas kartes 25 000 25 000
Izsniegtas limitētās medību atĜaujas 75 000 90 000
Ieaudzēto mežaudžu inventarizācija (ha) 2 000 2 800

Atjaunoto un atjaunošanas termiĦu sasniegušo mežaudžu inventarizācija (ha) 60 000 52 400

Saimnieciskās darbības vietu pārbaude (ha) 70 000 70 000
Medību formējumu uzraudzība (skaits) 2 000 2 693
Meža inventarizācijas datu kvalitātes lauka pārbaužu veikšana (ha) 50 000 89 564
Medījamo dzīvnieku uzskaite (sugu skaits) 21 21
Prognoze par bīstamo kaitēkĜu un slimību izplatību mežā (bīstamie 
kaitēkĜi/slimību sugu skaits)

7/2 7/2

Medījamo dzīvnieku pieĜaujamo nomedīšanas apjomu noteikšana (sugu 
skaits)

9 9
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem (ha) 100 000 130 000
Koku vainaga stāvokĜa novērojumi (parauglaukumu skaits) 355 342
2.līmeĦa meža monitorings (parauglaukumu skaits 1 1
Konsultācijas meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanas un normatīvo 
aktu prasību jautājumiem:

konsultācijas (meža īpašumos) 40 000 29 000
konsultācijas mežniecībās (cilvēku skaits) 30 000 36 500
semināri 200 325

Uguns novērošanas torĦu uzturēšana un atjaunošana (koka/metāla torĦu 
skaits)

22/165 12/175

Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 25 23
Štata vienību skaits 1 645 1 482

25.00.00
Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšana

Politikas rezultāti
Zvejniecības produkcijas eksporta īpatsvars kopējā eksporta apjomā (%) 0,65 0.45
Zivju apstrādes rūpniecības produkcijas eksporta īpatsvars kopējā eksporta 
apjomā (%)

2,3 2.45

Zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance (milj. Ls) 34,5 55.6
Darbības rezultāti
Publiskajās ūdenstilpēs izlaistie zivju mazuĜi un kāpuri (milj. gab.) 12 21.7
Ūdenstilpju skaits, kurās veikti hidrobioloăiskie un ihtioloăiskie pētījumi 20 20
Izstrādāto publisko ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 
skaits

10 12

Noteikti gada zvejas limiti:
noslēgti zvejas tiesību nomas līgumi 95 86
noslēgti vienošanās protokoli ar pašvaldībām 320 319

Izsniegtas un pagarinātas atĜaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā 
(skaits gadā/kopējais licenču skaits):

8/350 58/240

Publiskās ūdenstilpes, kurām noslēgti nomas līgumi 4 1
Apstiprināti licencētās makšėerēšanas nolikumi 30 44
Izsniegtas un pagarinātas pirmās pirkšanas zivju pircēju reăistrācijas 
apliecības 

83 49

Latvijas pārstāvēšana ICES , Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās 
(pasākumu skaits)

5 25

Latvijas pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās (FAO, EUROFISH ) 
(pasākumu skaits)

2 6

Izstrādāti normatīvie akti un politikas dokumenti zivsaimniecības jomā 3 11
Mākslīgi atražoto zivju resursu daudzums (t) 365 365
Novērtēto zivju krājumu skaits Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē (t) 8 8
Novērtēto zivju krājumu skaits iekšējos ūdeĦos (t) 22 22
Izstrādāto priekšlikumu skaits zvejas un makšėerēšanas regulēšanai 42 45
Zivsaimniecisko ekspertīžu skaits saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju 
resursiem novērtēšanai

72 131

Zivju fonda darb ības rezultāti
Reăionālās zivsaimniecības attīstības projekti 14 40
Starpvalstu sadarbības programmas un projekti zivsaimniecībā 15 6
Zivju resursu aizsardzības projekti 10 10
Izdotās makšėerēšanas kartes 100 000 107 500
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 248 234

26.00.00 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana

Politikas rezultāti
Ražošanā izmantotās meliorētās platības (tūkst. ha/% no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes)

1 000/53 1000/53
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Saimnieciskai izmantošanai uzturēta polderētā platība (ha) 37 400 37 400
Noteces novadīšanas nodrošināšana no meliorētajām platībām (tūkst.ha) 1 550 1 550
Darbības rezultāti
Valsts nozīmes būvju uzturēšana polderos (polderu skaits) 45 45

Valsts nozīmes ūdensnoteku remonts (km/% no gadā nepieciešamā apjoma) 70/5 97.2/7

Valsts nozīmes ūdensnoteku kopšana (km/% no gadā nepieciešamā apjoma) 4 000/44 3310/36

Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 360 318

27.00.00
Kult ūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, 
aizsardzība un aprites uzraudzība
Politikas rezultāti
Sagatavots sertificētais sēklas materiāls (% no nepieciešamā daudzuma) 30 17
Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku ăenētiskās daudzveidības 
uzturēšana. Saglabāto un izmantoto vietējo dzīvnieku šėirĦu skaits

5 5

Eksportējamā lauksaimniecības dzīvnieku vaislas materiāla atbilstība Eiropas 
Savienības zootehniskās likumdošanas prasībām (%)

100 100

Kontrolei pakĜautie piena ražotāji un pārstrādes uzĦēmumi (% no kopējā 
uzĦēmumu skaita)

20 20

Tiešās tirdzniecības piena kvotu īpašnieku pārbaude (% no kopējā skaita) 5 5

Piena piegādes kvotas pārbaude (% no kopējā skaita) 40 40
Augu karantīnas organismi 17 17
Reăistrēti augu aizsardzības līdzekĜi 260 239
Jaunu augu šėirĦu iekĜaušana Latvijas augu šėirĦu katalogā 30 24
Ar selekcionāra tiesībām aizsargāto jauno augu šėirĦu iekĜaušana Latvijas 
aizsargāto augu šėirĦu valsts reăistrā 

20 0

Lauku pēcpārbaudē pārbaudīto sēklas partiju īpatsvars (%) 40 65
Ierīkotas un atjaunotas ilggadīgo stādījumu platības ar standarta pavairojamo 
materiālu (ha)

415 230.75

Augu aizsardzības līdzekĜu tirdzniecības vietu un lietotāju skaits, kuru darbība 
atbilst normatīvo aktu prasībām (% no pārbaudītā skaita)

97 99

Apritē esošo mēslošanas līdzekĜu atbilstība identifikācijas un tirdzniecības 
noteikumu prasībām (% no pārbaudītā skaita)

90 96.5

Darbības rezultāti

Dzīvnieku audzēšanas organizāciju un mākslīgās apsēklošanas staciju 
ikgadējā atbilstības izvērtēšana un atzīšana (organizāciju un staciju skaits)

28 27

Personu, kuras sniedz ar ciltsdarbiem saistītus pakalpojumus, ikgadējā 
sertifikācija (personu skaits)

195 263

Informatīvie pasākumi par normatīvo aktu piemērošanu lopkopībā (pasākumu 
skaits) 

12 12

Līdz 5 % no pārraudzībā esošo ganāmpulku skaita produktivitātes kontrole 
(kontrolēto govju skaits)

5 200 5 223

Ciltsdarba valsts inspekcijas veiktās kontroles 3 600 3 609
Kontrolēti 40% no piegādes kvotas (piena tonnas) 252 742 253 887
Kontrolēti 5% no tiešās tirdzniecības kvotas (piena tonnas) 3 177 3 192
Kontrolētas piena laboratorijas 3 3
Kontrolēti piena pārstrādes uzĦēmumi 18 19
Kontrolēti piena ražotāju reăistri 1 1
Augu aizsardzības līdzekĜu aprites tirdzniecības vietu kontroles 600 659
Augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju pārbaudes 2 500 2 507
Izvērtēti augu aizsardzības līdzekĜi 55 86
Aizsargzonas statusa iegūšanai Ħemtie un analizētie paraugi 8 500 11 150
Augu fitosanitārā stāvokĜa uzraudzība:

paraugu Ħemšana 2 100 2 300
reăistrēto personu pārbaudes 2 000 2 708
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

pārbaudītās platības (ha) 7 000 7 925
fitosanitāro sertifikātu izsniegšana 16 000 27 433

Augu kaitīgo organismu monitorings (organismu skaits) 25 25
Jaunu augu šėirĦu saimniecisko īpašību novērtēšana (izmēăinājumi) 500 645
Reăistrēti iesniegumi selekcionāra tiesību piešėiršanai 15 11
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reăistrā iekĜauto personu pārbaudes 1 000 1 168
Izsniegtas apliecības par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekĜus 1 500 1 486
Sēklu sertifikācijai Ħemtie un analizētie paraugi 1 200 1 552
Izsniegti sēklu sertifikāti 900 1 304
Mēslošanas līdzekĜu aprites vietu kontroles 200 202
Pārvērtētas Latvijā reăistrēto augu aizsardzības līdzekĜu darbīgās vielas pēc 
to iekĜaušanas Eiropā reăistrēto darbīgo vielu sarakstā

5 5

Mēslošanas līdzekĜu kontrolparaugi 115 115
Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 285 227

28.00.00
Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, 
uzraudzība un atbalsta pasākumi
Darbības rezultāti
Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:

lauksaimniecības zemes izmantošanas stratēăijas (pamatnostādĦu) 
izstrādāšana

1 1

lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas sagatavošana 1 1
izstrādāta Latvijas Lauku attīstības stratēăija periodam no 2007. līdz 
20013.gadam

1 1

izstrādāta Latvijas Lauku attīstības programma periodam no 2007. līdz 
20013.gadam

1 1

sagatavoti ikgadējie ziĦojumi par Eiropas Savienības fondu apguvi 
lauksaimniecībā un lauku attīstībā

4 4

Informatīvais ziĦojums par pārtikas produktu uzkrājumiem 3 3
Koncepcija par lauksaimniecības tiešajiem atbalsta maksājumiem 1 1
Sagatavoti tiesību akti:

tiesību aktu projektu sagatavošana (Ministru kabineta noteikumi, Ministru 
kabineta rīkojumi)

165 281

t.sk. harmonizācija ar Eiropas Savienības tiesību aktiem (Eiropas 
Savienības normatīvo aktu skaits)

22 19

sniegti atzinumi par citu valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu 
projektiem

310 225

papildus valsts tiešo maksājumu pieprasījuma sagatavošana iesniegšanai 
Eiropas Komisijā apstiprināšanai

1 1

Pārraudzības nodrošināšana:
veikti auditi ministrijā un padotības iestādēs 34 22
veiktas pārbaudes pārziĦas iestādēs par valsts budžeta līdzekĜu 
izlietošanu un valsts īpašuma uzskaiti 

3 4

izstrādāti profesiju standarti 2 0
Zemkopības ministrijas 2003.-2005.gada darbības stratēăijas monitorings 
(sagatavoto ziĦojumu skaits)

1 1

sagatavots lauksaimniecības iepriekšējā gada ziĦojums 1 1
sagatavots ministrijas publiskais pārskats 1 1
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu atzīšana (reizes gadā) 1 1

Sabiedriskās aktivitātes:

sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana (pasākumu skaits) 160 228

nodrošināta sadarbība starp lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža 
nozares interešu grupām (asociācijas, sadarbības padomes, konsultatīvās 
padomes sanāksmju skaits)

169 220

sniegtās atbildes uz rakstiskajiem iesniegumiem 365 302
Sagatavoti tulkošanai Tulkošanas un terminoloăijas centrā Eiropas Savienības 
normatīvie dokumenti (lappušu skaits)

700 1 316

FMInfp35_290607; Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 426



Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Zemkopības ministrijas kompetencē esošo pozīciju un instrukciju 
sagatavošana par Eiropas Savienības lēmumu pieĦemšanas institūcijās 
izskatāmajiem jautājumiem

425 417

Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministru padomē

17 14

Latvijas interešu pārstāvēšana Īpašajā lauksaimniecības komitejā 31 27

Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Komisijas komitejās un darba grupās 500 653

Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Ministru Padomes 
komitejās un darba grupās

77 235

Ārvalstu palīdzības plānošanas un koordinēšanas procesa nodrošināšana 
atbilstoši Zemkopības ministrijas prioritātēm:

Starptautisko projektu koordinācijas padomē 21 15
Citas aktivitātes:

piedalīšanās Pasaules tirdzniecības organizācijas lauksaimniecības 
politikas reformu sarunu raunda sesijās

10 8

dalība starptautiskajās organizācijās 25 64
t.sk. starptautiskajās dzīvnieku audzētāju, sēklkopības un augu šėirĦu 
aizsardzības organizācijās

8 17

Administratīvā spēja
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 266 246

t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos 6 6

29.00.00
Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai
Darbības rezultāti
Vienoto platību maksājumu pieteikumu skaits 75 000 80 368
Agrovides pasākumu pieteikumu skaits 4 500 8 358
Mazāk labvēlīgo apvidu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbalsta 
pieteikumu skaits

50 000 68 563

Piena tiešo maksājumu pieteikumu skaits 20 000 17 897
Intervencē iepērkamais uzglabājamās labības daudzums (tūkst.t.) 18 0

17 Satiksmes ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 3 7
 Štata vienību skaits - kopā 301 303
  

03.00.00 Nozares vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 172 153
 t.sk. atašeji satiksmes jautājumos 3 3

08.00.00 Valsts aăentūras "R īgas motormuzejs" darbības nodrošināšana

Muzeja apmeklētāju skaits 27 500 50 267
Muzejpedagoăiskā programma par satiksmes drošības jautājumiem 1 1

11.00.00 Valsts dzelzceĜa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 22 15

 
DzelzceĜa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzĦēmumos un 
uzĦēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits)

120 122

12.00.00 Valsts dzelzceĜa administrācijas darbības nodrošināšana
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 12 9

Valsts pasūtījumu saskaĦotie līgumi 2 2
 Izsniegtas dzelzceĜa infrastruktūras reăistrācijas apliecības 80 141
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Izsniegtas ritošā sastāva reăistrācijas apliecības 1 000 215
Izsniegtas pārvadātāju licences 1 1

14.00.00
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un 
tehniskā palīdzība
Sagatavoti Kohēzijas fonda projektu pieteikumi 1 0

 Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgtie līgumi 24 14

 
Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu administratīvā 
vadība 

46 37

ERAF finansēto nacionālo programmu projektu vadība 10 12
ERAF atklāta projektu konkursa pieteikumu izvērtēšana 80 146
TEN-T projektu vadība 4 5

23.00.00 Valsts autoceĜu fonds
23.06.00 Valsts autoceĜu pārvald īšana, uzturēšana un atjaunošana

 CeĜu tīkla uzturēšana ziemā:
 sniega tīrīšana (km) 17 585 18 266
 kaisīšana (km) 5 050 5 582
 CeĜu tīkla uzturēšana vasarā:
 melnā seguma bedrīšu remonts (m2) 440 000 658 247
 grants ceĜu planēšana (km) 12 000 12 074

CeĜu tīkla uzturēšana un rekonstrukcija
 melnā seguma atjaunošana (km) 280 327

grants seguma atjaunošana (km) 104 101
tiltu remonts (gab.) 34 22
horizontālo apzīmējumu uzturēšana uz valsts ceĜiem 5 610 5 671

39.00.00
Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 
darbības nodrošināšana
Štata vienību skaits 6 6

40.00.00
Tiešās pārvaldes iestādes - Autotransporta inspekcijas - darbības 
nodrošināšana
Kontrolēto uzĦēmumu skaits 300 491
Konstatēto pārkāpumu skaits saistībā ar autotransporta pilnas masas vai ass 
slodzes pārsniegšanu

400 140

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu autovadītāju noteiktā darba un atpūtas 
laika reăistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošana (% no darbdienām, 
kurās strādā to transportlīdzekĜu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas 
režīma nosacījumi)

2 3

41.00.00 Civil ās aviācijas aăentūras darbības nodrošināšana
Sertificētas aviosabiedrības 10 11
Sertificēti lidlauki 8 7
Sertificēti aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji 1 2
Sertificētas tehniskās apkopes organizācijas 10 10
Sertificētas lidotspējas uzturēšanas organizācijas 8 9
Reăistrēto gaisa kuău lidotspējas uzraudzība 133 138
Lidojumu drošības programmas realizācija 1 1
Sertificētas aviodrošības programmas 13 13
PieĦemti starptautiskie standartizācijas auditi 5 5
Augstu objektu celtniecības atĜauju saskaĦošana 90 113
Inspekcijām pakĜautās valsts akciju sabiedrības "Latvijas Gaisa satiksme" 
tehnikas vienības

115 122

Ārvalstu gaisa kuău pārbaudes 12 2
Gaisa kuău apkalpes locekĜiem izsniegti sertifikāti 350 382
Aviācijas personālam izsniegtas veselības apliecības 671 810
Gaisa kuău tehniskajam personālam izsniegti sertifikāti 165 158
Gaisa satiksmes vadības dispečeriem izsniegtas apliecības 60 64
Gaisa satiksmes vadības dispečeriem izsniegtas kvalifikācijas atzīmes 90 81
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18 Labklāj ības ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 40 40
 Štata vienību skaits - kopā 5479,7 5 108.8
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 301 205.6
  

01.00.00 Nozares vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 157 152
 t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 2 2

01.01.00 Labklāj ības lietu pārvalde
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 132 128
 t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 2 2

01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana
 Štata vienību skaits 8 8

Organizētas Uzraudzības komitejas sēdes 2 2
Sagatavoti un Eiropas Komisijai iesniegti ziĦojumi 5 6
Noslēgti līgumi par EQUAL  projektu īstenošanu, nodrošināta līgumu izpildes 
uzraudzība (līgumu skaits)

10 9

Sagatavotas izdevumu deklarācijas 2 4
Veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās 15 15
Organizēti informatīvie un apmācību semināri 5 4
Izstrādāta un ieviesta EQUAL  informācijas sistēma 1 1

01.05.00
Atbalsts Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektu īstenošanai
Štata vienību skaits 17 16
Īstenoti ESF atklātu projektu konkursi 3 3
Īstenotas ESF un ERAF grantu shēmas 7 7
Īstenotas ESF un ERAF nacionālās programmas 6 6

Sagatavoti pirmā līmeĦa starpniekinstitūcijas ziĦojumi par Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

2 2

Sagatavoti ziĦojumi par konstatējamām neatbilstībām Eiropas Savienības 
struktūrfondu īstenošanā

4 4

Īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi:
izdoti bukleti (veidi) 1 0
veidoti radio un TV sižeti (skaits) 10 0
izdots plakāts (veids) 1 0
sagatavotas publikācijas nacionālajos un elektroniskajos plašsaziĦas 
līdzekĜos

6 2

Noslēgts līgums ar reklāmas aăentūru par publicitātes un reklāmas 
pakalpojumiem

1 1

04.00.00 Sociālā apdrošināšana
04.01.00 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

 
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 
1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

28 000 29 987

 
Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 
1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

28 000 29 987

04.04.00 Valsts dotācija
 Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 1 140 12 448
 piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 47,97 9.71
 Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 84 67
 pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 624,8 700.51

Valsts budžeta dotācija atvieglojumu piemērošanai politiski represētajām 
personām:
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saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 22 400 21 212
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 32,8 33.95

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
 Iestāžu skaits 37 37
 Štata vienību skaits 4432,7 4157.75

 t.sk. pedagoăisko likmju un pedagoăisko darbinieku štata vienību skaits 301 205.6

 Vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs 5 833 5 878
05.01.00 Sociālā un profesionālā rehabilitācija

 
No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija institūcijās (rehabilitēto 
bērnu skaits vidēji gadā)

625 794

 
No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija dzīvesvietā (rehabilitēto 
bērnu skaits vidēji gadā)

884 866

 
Atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto bērnu skaits vidēji 
gadā)

63 59

 
Neredzīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits vidēji 
gadā)

481 526

Nedzirdīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits vidēji 
gadā)

6 730 7377

Cilvēktirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits 
vidēji gadā)

14 3

05.03.00 Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
 Iestāžu skaits 33 33
 Štata vienību skaits 3766,2 3 520.9

t.sk. pedagoăisko likmju un pedagoăisko darbinieku štata vienību skaits 204 120.6

 Maksimālais vietu skaits institūcijās 5 833 5 878
t.sk. no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vietu skaits 
institūcijās

5 513 5 541

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura 
traucējumiem

274 203

 Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls) 2 918 3 138
Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto vietu sociālās aprūpes institūcijā gadā 
(Ls)

2 631 2 840

05.04.00
Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas 
organizācija, uzraudzība un kontrole

 Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 296,5 286.6

 Komisionēto personu skaits 54 000 55 578

05.37.00
Valsts aăentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un 
profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 330 305.5

t.sk. pedagoăisko likmju un pedagoăisko darbinieku štata vienību skaits 97 85

AudzēkĦu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros:
Nosacītais izglītojamo skaits gadā 511 365

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 244 214
UzĦemto izglītojamo skaits gadā 204 179

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 99 88
Absolventu skaits gadā 83 92

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 66 58
Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

4 961 5 656

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību 

5,26 4.29

FMInfp35_290607; Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 430



Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo 
skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko likmi un pedagogu štata vienību

2,51 2.52

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, ja rehabilitācijas kurss ilgst maksimāli pieĜaujamo laiku - 21 dienu

1 800 1 992

05.38.00
Valsts aăentūras "Tehnisko palīglīdzekĜu centrs" administr ēšana un 
tehnisko palīglīdzekĜu nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 40 44.75
Piegādāti tehniskie palīglīdzekĜi:

personiskās pārvietošanās palīgierīces 2 972 2 972
protēzes 1 596 1 596
ortozes 2 442 2 442
ortopēdisko apavu pāri 3 203 3 203
personiskās aprūpes palīgierīces 1 193 1 193
komunikācijas palīgierīces 4 428 4 428
dzirdes aparātu pielāgošana 2 165 2 165
transportlīdzekĜu pielāgošana 20 20

07.00.00 Darba tirgus administrēšana
 Iestāžu skaits 2 2

Štata vienību skaits 890 799

07.01.00
Nodarbinātības valsts aăentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības 
pasākumu attīstība
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 679 596

 Apkalpoti apmeklētāji vidēji mēnesī 175 000 148 582
 Darbā iekārtoti bezdarbnieki 44 000 65 651

 Aktīvajos nodarbinātības pasākumos nosūtīti bezdarbnieki un darba meklētāji 23 660 25 234

 Piešėirts bezdarbnieka statuss 110 000 93 569
Atcelts bezdarbnieka statuss 113 000 103 336

07.02.00
Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts 
kontrole un uzraudzība

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 211 203

 UzĦēmumu pārbaudes 13 800 13 128
t.sk. uzĦēmumu pārbaudes par nelegālo darbu 4 500 3 718

Atklāti nelegāli nodarbinātie 750 1 802
UzĦēmumos novērsti pārkāpumi attiecībā pret novēršamajiem pārkāpumiem 
(procentos)

97 98

 Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem 200 648
 Informācijas sagatavošana plašsaziĦas līdzekĜiem 300 502

07.03.00 Darba prasmju apguve un atjaunošana

 
Nodarbinātie bezdarbnieki (arī pasākumos noteiktām personu grupām) vidēji 
mēnesī

2 080 3 807

 
Pagaidu sabiedriskos darbos (arī pasākumos noteiktām personu grupām) 
nosūtītie bezdarbnieki

10 500 11 132

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti
 Regulāri izmaksājamie pabalsti:
 Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 6 500 6 002
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 40,30 38.64
 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 6 100 5 060
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 24,30 25.08
 Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības:
 saĦēmēju skaits vidēji pusgadā 9 500 10 505
 vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls) 27,00 28.48
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 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 14 200 14 395
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 48,19 49.07
 Bērna kopšanas pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 36 000 35 692
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 64,61 75.7

Bērna invalīda kopšanas pabalsts:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 1526 573
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,40 53.16

 Ăimenes valsts pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 413 500 405 030
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 7,15 7.3
 Piemaksas par bērnu invalīdu:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 9 250 8 335
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 55,00 50.27

 Vienreizēji izmaksājamie pabalsti:
 Bērna piedzimšanas pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 1 820 1 784
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 448,10 426.09
 Apbedīšanas pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 32 25
 vidējais pabalsta apmērs (Ls) 98,30 105.85

 Citi pabalsti:

 
Valsts sociālais pabalsts ČernobiĜas AES avārijas seku likvidācijas 
dalībniekam vai mirušā dalībnieka ăimenei:

 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 3 120 3 160
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 46,15 45.13

 
Kaitējuma atlīdzība ČernobiĜas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam, 
kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10-12 % apmērā un tās 
cēloĦsakarība ar minētās avārijas seku likvidācijas darbiem:

 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 430 402
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 34,00 39.08

 
Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo 
personu bērniem:

 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 7 6
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 90,00 116.99

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem:
saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 400 924
vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 50,00 50.3

  

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

04.00.00 Sociālā apdrošināšana
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

 Vecuma pensija:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 480 000 475 944
 vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 94,93 97.08
 Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 26 636 24 354
 vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 64,71 71.72
 Izdienas pensija:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 8 274 7 686
 vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 116,02 113.29
 Apbedīšanas pabalsts:
 izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2 130 2 003
 vidējais pabalsta apmērs (Ls) 177,16 195.83
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04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
 Bezdarbnieka pabalsts:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 41 500 34 739
 vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls) 65,50 79.03
 Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

 
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistītie bezdarbnieki un 
potenciālie darba meklētāji

13 160 14 102

pēc iesaistīšanas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos darbā 
iekārtotie bezdarbnieki

1 120 5

 Profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpotās personas 46 000 53 463
 Apbedīšanas pabalsts:
 izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 20 13
 vidējais pabalsta apmērs (Ls) 135,00 133.56

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets
 Slimības pabalsts:
 apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 8 250 10 062
 vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 5,72 6.34
 Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 4 000 3 907
 vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls) 70,70 77.14
 Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 35 24
 vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls) 84,17 87.94
 Apbedīšanas pabalsts:
 izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 1 1
 vidējais pabalsta apmērs (Ls) 225,00 162.42

04.04.00 Invalidit ātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
 Invaliditātes pensija:
 saĦēmēju skaits vidēji mēnesī 76 937 70 569
 vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls) 76,87 76.95
 Maternitātes pabalsts:
 apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 154 000 153 746
 vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 7,89 9.9

Paternitātes pabalsts:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 12500 5514
vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 5,45 10.52

 Slimības pabalsts:
 apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 429 000 518 638
 vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls) 5,90 5.92
 Apbedīšanas pabalsts:
 izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 200 212
 vidējais pabalsta apmērs (Ls) 428,44 429.98

19 Tieslietu ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 84 83
 Štata vienību skaits - kopā, 8 452 8 213
  

01.00.00 Centrālais aparāts
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 195 186

 Informatīvie ziĦojumi Valsts kancelejai, ministrijām un ārvalstu institūcijām 44 72

 Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits) 50 34

 
Līdzdalība citu ministriju koncepciju un likumprojektu izstrādes darba grupās 
(grupu skaits)

40 39

 Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits) 138 137
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Dalība Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Organizācijas apspriedēs 
(apspriežu skaits)

14 11

 Semināri tiesību sistēmas jautājumos 30 32
Ratifikācijai sagatavotie starptautiskie dokumenti 3 0

 Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām sniegtās atbildes 4 000 2 567
Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām par starptautisko tiesisko 
sadarbību

60 98

Starptautiskās tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits) 1 800 1 824
 Izstrādāti tiesību aktu projekti un koncepcijas 90 122
 Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 2 500 2 837
 Iekšējie auditi 5 10

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti 35 20
 Noslēgti saimnieciskie līgumi 75 145

Noslēgti publiskie līgumi 30 142
 Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits) 80 97

Elektroniski sistematizēti tiesību akti 7 500 9 417
CivilstāvokĜa aktu reăistru apstrāde (ierakstu skaits) 78 000 70 402
Veikti labojumi un papildinājumi reăistros 16 000 16 390
Iesniegumi atkārtotu civilstāvokĜa reăistrāciju apliecinošu dokumentu 
saĦemšanai

4 800 5 993

Izskatītas lietas par uzvārda un (vai) vārda maiĦu 900 1 020
Izskatītas lietas par tautības ieraksta maiĦu 50 50
Noformēti paziĦojumi par represētu personu miršanas reăistrēšanu 250 556
Konsultācijas par civilstāvokĜa reăistru labošanas un atjaunošanas lietu 
izskatīšanu

350 378

SaskaĦā ar likumu "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" izsniegtās informācijas 
vienības

100 13

SaskaĦā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 
izsniegtās informācijas vienības

200 9

02.00.00 UzĦēmumu reăistra attīstība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 178 165
 Likvidēti uzĦēmumi 5 030 879
 Veicamās reăistrācijas 74 134 73 967
 t.sk.: jaunie reăistrētie uzĦēmumi 10 200 13 394
  grozījumi uzĦēmumu reăistrā 3 600 3 573
  uzĦēmumu pārreăistrācija komercreăistrā 120 145

 grozījumi komercreăistrā 30 500 29 114
  komercėīlas reăistrācija, pārjaunošana, grozījumi tajā 25 760 25 010
  laulāto mantisko attiecību reăistrācija 1 154 1 331

 uzĦēmumi, kur likvidācijas procesu veicis uzĦēmums 2 800 3 171
 Reăistrēti plašsaziĦas līdzekĜi 140 183
 Reăistrētas ārvalstu pārstāvniecības 180 171
 Reăistrētas sabiedriskās organizācijas 1 750 3261

Nepārreăistrēto uzĦēmumu darbības izbeigšana 10 000 15 625

Pārreăistrētas sabiedriskās organizācijas biedrību un nodibinājumu reăistrā 1 000 1 638

Reăistrētas vai izslēgtas biedrības un nodibinājumi, grozījumi tajos 1 200 2 114
Reăistrētas vai izslēgtas arodbiedrības, grozījumi tajās 50 26
Reăistrētas vai izslēgtas politiskās organizācijas, grozījumi tajās 65 50
Reăistrēti vai izslēgti koncesijas līgumi, grozījumi tajos 8 2
Reăistrēta vai izslēgta izšėirošā ietekme 100 103

Reăistrētas vai izslēgtas Eiropas ekonomisko interešu grupas, grozījumi tajās 1 0

Reăistrētas vai izslēgtas Eiropas uzĦēmējsabiedrības, grozījumi tajās 1 1
Reăistrētas vai izslēgtas šėīrējtiesas, grozījumi tajās 10 35

 Izsniegtas informācijas vienības 89 000 80 473

05.00.00 Naturalizācija
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 182 136
 Plānotais naturalizācijas iesniegumu skaits 18 000 10 581
 Pilsonības piešėiršana 18 000 16 439
 Latviešu valodas prasmes pārbaudes grupas 1 350 1 202

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupas 1 250 1 205
 Pilsonības reăistrācija (iesniegumu skaits) 900 921
 Pilsonības piešėiršana Latvijā dzimušiem bērniem 1000 1 573
 Pilsonības atĦemšanas pieteikumi tiesā 120 136

08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 20 20
 Izstrādāti tiesību akti 1 1

 
Valsts valodas lietošanas izpildes kontrole iestādēs un uzĦēmumos (pārbaužu 
skaits)

2 000 2 011

 Sagatavoti TV un radio raidījumi 2 2
 Profesionālās sagatavotības semināri 10 10

 
Sagatavoti un izdoti normatīvie un informatīvi metodiskie materiāli 
(nosaukumu skaits)

2 2

11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 58 38.5
 Veiktas ekspertīzes 3 500 2 715
 Dalība tiesu sēdēs (sēžu skaits) 90 101
 Apmācāmo ekspertu skaits 10 13
 Sagatavoti metodiskie materiāli 8 13

16.00.00 Patentu valde
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 85 78
 Preču zīmju pieteikumi 2 000 1 952
 Izgudrojumu patentu pieteikumi 140 151
 Dizainparaugu pieteikumi 35 50

Lasītāji 7 750 7 755
Apmeklējumi 57 000 70 926
Jaunieguvumi (milj. eks.) 1 1.4
Krājumi (milj. eks.) 32 33.3

18.00.00
Zaudējumu atl īdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un 
notiesātajām personām

 Iesniegti pieteikumi 100 31
 Apmierināti pieteikumi 40 15
 DaĜēji apmierināti pieteikumi 40 0
 Noraidīti pieteikumi 20 9

24.00.00 Ieslodzījuma vietas
 Iestāžu skaits 1 1

t.sk. ieslodzījuma vietas 15 15
 Štata vienību skaits 3 196 2 982
 t.sk. pedagoăiskās likmes 19 19
 Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 3 126 2 953

 
Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu 
ieĦēmumiem

70 29

 Vietu limits cietumos 9 166 8 970

 
Izdevumi (bez investīcijām un ieĦēmumiem no maksas pakalpojumiem) uz 
vienu ieslodzīto dienā (Ls)

6,82 9.06

 
Speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma vietās saimnieciskajos 
darbos

802 619.5

27.00.00 Datu aizsardzība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 23 16
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gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Personas datu apstrādes sistēmā reăistrētas personas 2 500 731
 Personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes 60 152
 Akreditēti uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji 2 1

28.00.00 Reliăiskās lietas
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 6 6
 Reliăisko organizāciju pārreăistrācija (organizāciju skaits) 89 87

 
Jaunizveidoto reliăisko organizāciju un iestāžu reăistrācija (organizāciju 
skaits)

8 9

Grozījumu reliăisko organizāciju statūtos (satversmē, nolikumā) reăistrācija 30 38

Sagatavotas izziĦas par paraksta tiesīgajām personām reliăiskajās 
organizācijās

180 229

34.00.00 Probācijas dienests
 Iestāžu skaits 1 1

Teritoriālo struktūrvienību skaits 28 28
 Štata vienību skaits 430 334

Izstrādāti normatīvo aktu projekti 9 9
Līgumi ar sociālās uzvedības korekcijas centriem (iestāžu skaits) 6 9
Sagatavoti izvērtēšanas ziĦojumi 800 2382

35.00.00
Maksātnespēj īgo darba devēju darbinieku pras ījumu 
apmierināšana

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 59 56

35.01.00 Maksātnespējas administrācija
 Štata vienību skaits 59 56

 
Maksātnespējas procesa administratora sertifikāta derīguma termiĦa 
pagarināšana 

105 59

35.02.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds
 Darbinieku prasījumu pieteikumi 1 087 2 598

35.03.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

 
Maksātnespējīgo uzĦēmumu skaits, kuriem segtas maksātnespējas procesa 
administrācijas izmaksas

1 670 1 184

36.00.00 Tiesas
 Iestāžu skaits 71 70
 t.sk. apgabaltiesas 5 5
  zemesgrāmatu nodaĜas 28 28
  rajonu (pilsētu) tiesas 34 34

 administratīvās tiesas 3 2
 Štata vienību skaits 2 126 1 925

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits 493 433
36.01.00 Tiesu administrācija

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 93 80

Sniegtas konsultācijas juridiskos un tiesu darba organizatoriskos jautājumos 1 200 1 200

Kompleksās pārbaudes 5 5
Sniegtas atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām 800 727

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pieprasītāji izplatīšanas sistēmā 4 800 4 886

Internetā aprakstītie zemesgrāmatu nodalījumi 708 000 1 287 680
36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

 Iestāžu skaits 70 69
t.sk. apgabaltiesas 5 5

 zemesgrāmatu nodaĜas 28 28
 rajonu (pilsētu) tiesas 34 34
administratīvās tiesas 3 2

Štata vienību skaits 2 033 1 845
t.sk. tiesnešu štata vienību skaits 493 433
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 Apgabaltiesās izskatītās lietas 11 200 9 366
 Rajonu (pilsētu) tiesās izskatītās lietas 70 000 61 325

Administratīvajās tiesās izskatītās lietas 4 000 3 922
 Apgabaltiesās neizskatītās lietas 6 250 6 238
 Rajonu (pilsētu) tiesās neizskatītās lietas 20 000 14 762

Administratīvajās tiesās neizskatītās lietas 2 300 5 218
 Apgabaltiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 350 500
 Rajonu (pilsētu) tiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 120 178
 Zemesgrāmatu nodaĜās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi 320 000 400 320

42.00.00 Valsts zemes dienests
Iestāžu skaits 1 1

t.sk. Reăionālās nodaĜas 8 8
Štata vienību skaits 1 859 2 247.5

42.01.00 Vispārējā vadība
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 174 184

42.02.00
Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokĜa 
datu nodrošināšana
Štata vienību skaits 987 777.5
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) 
kadastra objekti (objektu skaits) 

5 313 700 5 277 139

Nekustamā īpašuma nodokĜa objektu, maksātāju sarakstu un pārskata 
sarakstu sagatavošana pašvaldībām (objektu skaits)

863 000 853 842

Nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošana 
nākamajam taksācijas periodam (objektu skaits)

1 068 000 939 173

Bezmaksas informācijas sagatavošana (objektu skaits) 65 500 133 532
Adrešu datu reăistrācija, aktualizācija un uzturēšana (adrešu skaits) 1 157 500 1 162 988
Valsts zemes dienesta arhīvu uzturēšana (glabājamās vienības) 3 130 000 3 342 887
Dokumentu aprite arhīvā (glabājamās vienības) 400 000 461 926
Nekustamā īpašuma tirgus datu vākšana un analīze (darījumu skaits) 55 000 56 926
Zemes vienību un zemes vienību daĜu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā 
stāvoklī (zemes vienību un zemes vienību daĜu skaits Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra reăistrā)

935 000 956 472

Būvju kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (būvju skaits NĪVKR) 1 340 000 1 346 326

Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (īpašumu 
skaits NĪVKR)

700 000 751 361

DzīvokĜu īpašumu kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (dzīvokĜu 
īpašumu skaits NĪVKR)

503 000 526 530

Kadastrālo vērtību bāzes uzturēšana aktuālā stāvoklī (bāzes rādītāju skaits) 385 000 385 000

42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības
Štata vienību skaits 698 1 286
NĪVKR sagatavotā informācija izsniegšanai (skaits) 100 600 125 483
Jaunu kadastra objektu un to datu reăistrācija NĪVKR IS (skaits) 70 000 61 356

Būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā izpildāmie darbi (darbu skaits) 121 800 135 513

Individuālie vērtēšanas darbi (objektu skaits) 20 000 24 457

45.00.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 35 23
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gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

21 Vides ministrija
   

 Politikas mērėis  

 

Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot 
ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloăisko daudzveidību, 
nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību 
lēmumu pieĦemšanā un informētību par vides stāvokli

Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm un Eiropas 
Savienības Lisabonas stratēăijai nepieciešams nodrošināt valsts ekonomisko 
attīstību vienlaikus ar sociālās jomas attīstību un vides prasību nodrošināšanu

Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits - kopā 14 15

 Štata vienību skaits - kopā 1 671 1 554
  

01.00.00 Nozaru vadība
Politikas rezultāti

 
Organizēta un koordinēta vides politikas īstenošana, vides politikas principu 
iekĜaušana citu nozaru politikas dokumentos, kā arī nodrošināta nacionālo 
pozīciju izstrāde un aizstāvēšana vides jomā Eiropas Savienības institūcijās

Darbības virziens tiek īstenots ar budžeta programmām
Darbības rezultāti
Izstrādāti politikas plānošanas dokumenti 3 6
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1

 Štata vienību skaits 204 180
 t.sk. atašejs vides jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 2 2

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

14.01.00 
Vides infrastrukt ūras investīciju, PHARE, Kohēzijas fonda un Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda (ERAF) programmēšana
Politikas rezultāti
Organizēta un koordinēta vides investīciju politikas īstenošana
Nodrošināta vides investīciju politikas integrēšana NSID (Nacionālajā 
stratēăiskajā ietvardokumentā) un operacionālajā programmā "Infrastruktūra 
un pakalpojumi"
Nodrošināta Kohēzijas fonda finanšu, tehniskā un administratīvā vadība
Nodrošināta sabiedrības informēšana un iesaistīšana vides investīciju politikas 
īstenošanā
Darbības rezultāti

 Izdots investīciju ziĦojums latviešu un angĜu valodā 2 2
 Izdots katalogs par vides investīciju projektiem 1 1
 Sagatavoti projektu pieteikumi Kohēzijas fonda līdzekĜu saĦemšanai 1 1

Administrēti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu līgumu izpildītāju 
maksājumu pieprasījumi

300 300

Sagatavoti ziĦojumi Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejai 2 2
Administrēta Kohēzijas fonda projektu naudas plūsmu izstrāde 276 276
Sagatavoti finanšu pārskati par Kohēzijas fonda projektu ieviešanu 120 120
Sagatavotas izdevumu deklarācijas Eiropas Savienības līdzekĜu 
pieprasījumam

20 20

Izstrādātas vai aktualizētas iekšējās kontroles sistēmas procedūras 4 4
Izstrādāta Nacionālā stratēăiskā ietvardokumenta vides sadaĜa 1 1
Izstrādāta operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vides 
sadaĜa

1 1
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21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Politikas rezultāti
Nodrošināta efektīva līdzekĜu izmantošana likumā "Par dabas resursu 
nodokli" noteikto vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanā 
atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes apstiprinātajām fonda 
līdzekĜu izmantošanas vadlīnijām un lēmumiem
Darbības rezultāti
Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība, integrējot vides prasības visās 
tautsaimniecības nozarēs, nodrošinot iadzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā 
vidē saskaĦā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, un nodrošināti 
pietiekami pasākumi bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai
Administratīvā spēja:

 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits 123 105

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums
Darbības rezultāti

 Izskatīti projekti 600 916
 Auditēti projekti 12 12

Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 20 17

21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Darbības rezultāti

 

Videi kaitīgu preču atkritumu grupas (visu veidu riepas, smēreĜĜas, eĜĜas filtri, 
strāvas akumulatori un ėīmiskie strāvas avoti, dzīvsudraba spuldzes), par kuru 
pārstrādi vai reăenerāciju organizēti konkursi par daĜēju dabas resursu 
nodokĜa atmaksu subsīdiju veidā

5 5

Vides izglītību,apziĦu un sabiedrības līdzdalību veicinošu pasākumu (mācību 
nometnes, talkas, izstādes, akcijas u.c.) īstenošanas projekti

10 19

PlašsaziĦas līdzekĜu īstenotie projekti informācijas sniegšanai par dabas 
daudzveidību, dabas un vides aizsardzību

15 13

Izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni 
saskaĦotai dabas resursu izmantošanai, vienlaikus nodrošinot dabas vērtību 
saglabāšanu

3 4

Dabas aizsardzības plānu ieviešana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanai, kā arī 
apmeklētājiem paredzētās infrastruktūras izveidei

2 4

Pētījumi par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, bioloăisko daudzveidību 
un vides kvalitātes novērtēšanu, saglabāšanu, uzlabošanu

7 7

Jaunu vides aizsardzības tehnoloăiju ieviešanas izmēăinājumprojekti vides 
piesārĦojuma samazināšanai

1 1

Apmācīti vides speciālisti (nevalstisko organizāciju, pašvaldību u.c.) un 
komersanti par dabas daudzveidības, dabas un vides aizsardzības jautājumiem

150 150

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības projekti 3 3
Siltumapgādes infrastruktūras objektu efektivitātes paaugstināšanas un 
energoefektivitātes uzlabošanas projekti

2 2

PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā iekĜauto teritoriju (objektu) 
izpētes un (vai) sanācijas darbu veikšanas projekti

7 5

Projekti, kurus īstenojot tiek paaugstināta notekūdeĦu savākšanas un 
attīrīšanas sistēmas intrastruktūras objektu darbības kvalitāte un efektivitāte

3 3

21.03.00 Dabas muzejs
Darbības rezultāti

 Izstādes 25 35
 Apmeklētāji 80 000 99536
 Ekskursiju skaits 320 238
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Pasākumu skaits 400 497
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 82 76

21.06.00
Konkursu "Sakopt ākais Latvijas pagasts", "Sakārtot ākā Latvijas 
pilsēta", "S ējējs" un "Lab ākais vides žurnālistikā" nodrošinājums
Darbības rezultāti
Konkursos iesaistītie dalībnieki:

pašvaldības 45 32
- konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" dalībnieki 30 21
- konkursa "Sakoptākā Latvijas pilsēta" dalībnieki 15 11

saimniecības
- konkursa "Sējējs" dalībnieki 45 65

Konkursam "Labākais vides žurnālistikā" žurnālistu un rakstu autoru 
iesniegtie darbi

70 29

21.09.00
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, 
koordinācija un ieviešana
Politikas rezultāti

Nodrošināta Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana 
efektīvai Eiropas Savienības resursu piesaistei un izmantošanai

Darbības rezultāti
 Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi 1 1

Organizētas hidroăeoloăiskās izpētes 6 6
Sagatavota dokumentācija projektiem ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras veikšanai

3 0

Administrēti būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu konkursi 40 40
Izstrādātas operacionālās programmas vides sadaĜas nacionālās programmas 
projektu īsenošanai

6 6

 
Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦa par atkritumu savākšanu, 
pārstrādi un noglabāšanu

1 1

 
Administrēta sabiedrības informēšanas kampaĦa par Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu realizāciju

1 1

 
Nodrošināti sabiedrības informēšanas pasākumi un semināri par Eiropas 
Savienības finansējuma apguvi

10 10

Sagatavoti tehniskie projekti Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējuma piesaistei

3 3

Sagatavota iepirkumu dokumentācija Kohēzijas fonda projektiem 2 2
21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana

Darbības rezultāti
 Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai sniegtie ziĦojumi 2 2

 
Sagatavots pārskats par antropogēnās ietekmes novērtējumu katrā baseina 
apgabalā

4 4

 Sagatavots pārskats par ūdens objektu novērtējumu katrā baseina apgabalā 4 4

Administratīvā spēja:
Štata vienību skaits 21 12

21.13.00 Nozares vides projekti
Darbības rezultāti
Vides nacionālās monitoringa programmas izpildītās apakšprogrammas 28 28
Jūras vides kontroles lidojumu stundas 400 301
Vadlīnijas un metodiskie materiāli stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādei

2 2

22.00.00
Eiropas Reăionālā attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas 
iniciat īvas "INTERREG" programmas finans ētie projekti

22.01.00 Eiropas Reăionālā attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti
Politikas rezultāti
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Sagatavoti un īstenoti ekotūrisma ifrastruktūras attīstības ERAF projekti 
potenciālajās NATURA 2000 teritorijās

7 3

Izvērtēti dalītās atkritumu savākšanas punktu izveides projekti 20 9
Sagatavoti ūdenssaimniecības  ifrastruktūras attīstības ERAF projekti 
apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000

3 9

Sagatavoti atkritumu izgāztuvju rekultivācijas ERAF prijekti 15 14
Darbības rezultāti
Pabeigti vides investīciju projekti 7 3
Īstenoti informatīvie pasākumi 2 3
Sagatavoti TV vai radio raidījumi 1 0
Sagatavoti informatīvie materiāli un pētījumi 2 2
Izvērtējums par Vides ministrijas pārziĦā esošo aktivitāšu mērėu sasniegšanu 
un programmas papildinājuma (PP) indikatoru izpildi 

1 0

Pabeigti tehniskās palīdzības projekti 1 1
Izvērtēti un atlasīti projekti nodošanai ERAF atbalstam 20 8

23.00.00 Vides politikas īstenošana
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 514 468

23.01.00 Valsts vides dienests
Politikas rezultāti

Nodrošināta vides politikas ieviešana, pamatojoties uz efektīvu atĜauju un 
kontroles sistēmu, kā arī efektīvu pārraudzības sistēmu par pieĦemtajiem 
lēmumiem, nodrošinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieĦemšanas procesā

Darbības rezultāti
 Veikto inspekcijas pārbaužu skaits zvejas un vides kontrolē 18 060 25 412

 
Spēkā esošo A kategorijas atĜauju skaits/procentos no kopējā A kategorijas 
uzĦēmumu skaita

64/89 80/85

 Izsniegtas B kategorijaas atĜaujas 610 565
 Izsniegti C kategorijas apliecinājumi 850 1 465

Izsniegtas ūdens resursu lietošanas atĜaujas 120 247
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujas 3 19
Izsniegti tehniskie noteikumi 3 900 7 410
Veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi 520 780
Veiktas pārbaudes vides aizsardzībā 6 700 7 698
Veiktas pārbaudes dabas aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā 3 700 6 491
Pārbaudīti statistikas pārskati 5 150 7 087
Pārbaudīti dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas pārskati 6 500 9 089
Izsniegtas zvejas licences un žurnāli 2050/13 300 2651/14196
Izsniegtas padziĜināšanas darbu atĜaujas ostās 15 19
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 486 447

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs
Darbības rezultāti

 Ietekmes uz vidi novērtējumi 13 13
Ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi 430 860
Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu izvērtēšana 15 15
Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati 9 13
Izvērtētas vides aizsardzības nosacījumu atĜaujas 32 32
Stratēăiskie ietekmes uz vidi novērtējumi (plānošanas dokumentiem) 46 86
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 28 21

24.00.00 Dabas aizsardzība
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 6 7
Štata vienību skaits 190 253
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas
Darbības rezultāti

 Vides inspektoru veiktās pārbaudes 4 308 5 504
 Meža kopšana (ha) 132 132
 Meža stādīšana (ha) 19 21
 Dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana (km) 118,5 126
 Dabas ekosistēmu monitorings (programmas) 4 4
 Informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi 49 98
 Ūdenstūristu un autotūristu apmetĦu kopšana (apmetĦu skaits) 30 30
 Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha) 28 28

 
Izsniegtas atĜaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atĜaujas starptautiskajai 
tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām

100 302

 
Izstrādāti dabas aizsardzības plāni Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām

18 25

 
Izstrādāti sugu aizsardzības plāni Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamām sugām

1 1

 Apsaimniekoti biotopi (ha) 299 842
 Informācijas stendu izveidošana, uzturēšana un atjaunošana 28 33
 Apsaimniekoti putnu vērošanas torĦi 2 3

Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 6 6
Štata vienību skaits 190 171

24.05.00
Valsts aăentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darb ības 
nodrošināšana
Iestāžu skaits 0 1
Štata vienību skaits 0 82

25.00.00 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 88 82

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvald ības aăentūra
Darbības rezultāti
Spectērpu dezaktivācija (kg) 2 000 2 343

Apglabātais radioaktīvo atkritumu daudzums (m3) 6 7
Pārskats par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles 
programmas izpildi

1 1

Apsaimniekoti bīstamo atkritumu objekti 3 3
Veiktas individuālo aizsarglīdzekĜu pārbaudes 600 1 475
Apsaimniekoto radioaktīvo atkritumu daudzums (TBq) 250 425
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 54 52

25.02.00 Radiācijas drošības centrs
Politikas rezultāti
Visi jonizējošā starojuma avotu lietotāji ir licencēti
Visi jonizējošā starojuma avotu lietotāji tiek uzraudzīti atbilstoši riska 
līmenim
Tiek nodrošināta individuālā dozimetrija visiem darbiniekiem, kuri veic 
darbības ar jonizējošā starojuma avotiem
Vides radioaktīvā piesārĦojuma līmenis nepasliktinās
Darbības rezultāti

 Kontrolējamie uzĦēmumi 700 826
 Inspektoru reidi 430 430
 Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju 2 000 2 889
 Laboratorijā veiktās analīzes 450 435

Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 34 30

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Darbības rezultāti
Derīgo izrakteĦu krājumu bilances izstrāde 1 1
Izsniegtas zemes dzīĜu izmantošanas licences 425 607
Izsniegtas derīgo izrakteĦu atradĦu pases 95 156
Nosūtītās hidrometeoroloăiskās prognozes 112 000 169 341
Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana 6 6
Publicēti Latvijas vides un ilgtspējīgas attīstības pārskati, kopsavilkumi un 
ziĦojumi

14 30

Ėīmisko vielu reăistrā apkopoto ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošanas 
un importa gada pārskati

80 197

Reăistrēto biocīdu skaits 520 255
Veikto testēšanu skaits 78 000 78 000
Organizēto testēšanas laboratoriju prasmes pārbaužu skaits 7 25
Interneta mājas lapas apmeklējumu skaits 420 000 1 633 566
Administratīvā spēja:
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 552 466

22 Kultūras ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 71 71
 Štata vienību skaits - kopā 3 337 3 228

Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā izglītības iestādēs 2 599,5 2 571.5

  
18.00.00 Kult ūrpārvald ība

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 121 102.5

18.01.00 Centrālais aparāts
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 89 73

18.02.00 Valsts kultūras inspektori
Štata vienību skaits 32 29.5
Valsts inspektoru pārraudzībā esošās iestādes 1 943 1 943

19.00.00 Profesionālā māksla
 Iestāžu skaits 14 14

19.01.00 Skatuves māksla
Iestāžu skaits 12 12
Pirmizrādes teātros 71 75
Izrādes un koncerti (kopējais skaits) 2 586 3 048
Skatītāji un klausītāji 755 972 751 584
Vienas biĜetes vidējā cena (Ls) 3 4

19.02.00 Latvijas Nacionālā opera
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 634 634
 Pirmizrādes 5 6
 Kopējais izrāžu un koncertu skaits 190 196
 Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 150 638 143 438
 Vienas biĜetes vidējā cena (Ls) 6,8 7.59

19.03.00 Filmu nozare
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 20 23
Projektu sagatavošana (pasākumu skaits) 10 0
Hronikālās īsfilmas 5 2
UzĦemto hronikālo īsfilmu apjoms (minūtes) 130 49
Pilnmetrāžas spēlfilmas 3 2
UzĦemto pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes) 270 159
Dokumentālās filmas 7 6
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Dokumentālo filmu apjoms (minūtes) 360 367
Animācijas filmas 5 5
Animācijas filmu apjoms (minūtes) 30 177
Īsmetrāžas spēlfilmas 2 1
Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes) 45 15

20.00.00 Kult ūrizgl ītība
Iestāžu skaits 19 19
Štata vienību skaits 11 10
Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 2 599,5 2 571.5

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 1 844,5 1 831.5
20.01.00 Kult ūrizglītības pārvald ība

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 11 10
Organizēti pasākumi 55 55

20.02.00 Augstākā un koledžas izglītība
Iestāžu skaits 4 4
Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 773,5 772.5

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 535 542.5
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 2 149 2 112

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 1 342 1 292
UzĦemto studentu, maăistrantu, doktorantu skaits 861 815

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 515 503
Absolventu skaits gadā 647 534

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 432 342
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls) 1 794 2 121
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 
finansēto studiju vietu gadā (Ls)

2 323 2 933

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoăisko likmi 4,8 4.7
20.03.00 Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits 14 14
Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 1 505 1 486.5

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 988,5 976.5
No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais vidējais štata vienību un 
pedagoăisko likmju skaits gadā

1 501 1 482.5

t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 988,5 976.5
Nosacītais izglītojamo skaits gadā 2 264 2 277

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 2 257 2 270
UzĦemto izglītojamo skaits gadā 708 677

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 708 677
Absolventu skaits gadā 457 431

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 457 431
Atskaitīto izglītojamo skaits gadā 182 234

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 182 230
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto izglītojamo gadā (Ls) 2 208 2 441
Dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

2 131 2 366

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoăisko likmi un pedagogu 
štata vienību

2,3 2.3

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo 
skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansēto 
pedagoăisko likmi un pedagogu štata vienību (Ls)

2,3 2.3

20.04.00 Profesionālās ievirzes izglītība

Profesionālās izglītības iestādes, kurās īsteno profesionālās ievirzes izglītību 9 9

Vidējais štata vienību un pedagoăisko likmju skaits gadā 321 312.5
t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 321 312.5

Vidējais audzēkĦu skaits gadā 2 236 2 098
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu izglītojamo gadā (Ls) 452 521
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Izglītojamo skaits uz vienu pedagoăisko likmi 7 7

21.00.00 Kult ūras mantojums
Iestāžu skaits 35 35
Štata vienību skaits 2 509 2 419

21.01.00 Muzeji
Iestāžu skaits 13 13
Štata vienību skaits 1 063 1 001
Apmeklējumi 722 400 891 614
Izstādes 231 296

21.02.00 Bibliot ēkas
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 589 581
Lasītāji 38 400 58 403
Apmeklējumi 448 600 646 645

21.03.00 Kult ūras pieminekĜi
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 117 117
Kultūrvēsturiskie objekti 23 350 23 350

t.sk. kultūras pieminekĜi 9 100 9 100
Izskatīti kultūras pieminekĜu saglabāšanas un pārveidošanas jautājumi 3 800 7 714
Sniegtas atbildes kultūras mantojuma jautājumos 3 100 4 058
Veiktas pārbaudes kultūras pieminekĜos 3 400 3 984

21.04.00 Arh īvi
Iestāžu skaits 17 17
Štata vienību skaits 697 677
Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.) 17 17
Izpildīti juridisko un fizisko personu pieprasījumi 30 000 39 762
Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls) 0,21 0.25

Nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošana (mikrofilmu kadru skaits) 300 000 300 118

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo 24 390 25 246
LNAF pārvaldība institūciju arhīvos (institūciju skaits) 4 650 4 725

21.05.00 Kult ūras informācijas sistēmas
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 20 20
Publisko un zinātnisko bibliotēku darbinieku apmācība 600 1 787

21.06.00 Nemateriālais kultūras mantojums
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 23 23
Organizēti svētki, festivāli un citi pasākumi 78 83

22.00.00 Kult ūras projekti un investīcijas
Iestāžu skaits 2 2
Štata vienību skaits 42 39.5

22.01.00 Valsts kultūrkapit āla fonds
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 17 17
Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekĜi un nozares eksperti 61 61
PieĦemti apmeklētāji 8 500 8 500
Izsniegtas projekta pieteikumu veidlapas 11 000 11 000
Organizēti konkursi 4 4
Iesniegto un izvērtēto konkursos iesniegto projektu pieteikumu skaits 4 500 5 450
Iesniegto un izvērtēto "Radošo braucienu" skaits 600 389

Iesniegto un izvērtēto "Mērėprogrammu" un "Kultūras programmu" skaits 42 42

Iesniegto un izvērtēto "Mūža stipendiju" skaits 150 107
22.02.00 Kult ūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Kultūras pasākumi 30 41
22.03.00 Kult ūras infrastrukt ūras attīstība

Iestāžu skaits 1 1
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Štata vienību skaits 25 22.5

24 Valsts kontrole
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 226 198
   

01.00.00 Valsts kontrole  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štatu vienību skaits - kopā 226 198

28 Augstākā tiesa
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 197 145
   

01.00.00 Tiesa  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits, 197 145
 t.sk. tiesnešu štata vienības 50 45
 Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas 2 480 2 309
 Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas 2 150 2 002
 Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses vispārinājumi 10 10

29 Veselības ministrija

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 10 11
 Štata vienību skaits - kopā 6 948,25 6384.5
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 479 479
  

01.00.00 Nozares vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 114 105

01.01.00 Veselības lietu pārvalde
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 114 105

02.00.00 Izglītība
 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību un pedagoăisko likmju skaits 1 306 1 306
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 479 479

02.03.00 Augstākā izglītība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 1 263 1 263
 t.sk. pedagoăiskās likmes un pedagogu štata vienības 479 479
 Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 4 097 3 857
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 2 012 1 763
 UzĦemto studentu, maăistrantu, rezidentu, doktorantu skaits 1 242 1 522
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 628 631
 Absolventu skaits 925 756
 Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls) 1 790 2 222
 t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 3 644 4 860
 Studējošo skaits uz vienu pedagoăisko likmi 8,6 8

02.04.00 Tālākizglītība
 Iestāžu skaits 1 1
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vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

 Štata vienību un pedagoăisko likmju skaits 43 43
Rezidentu skaits 350 350

03.00.00 Veselības aprūpe
 Štata vienību skaits 4 844,75 3 531

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto pasākumu un 
administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu veselības obligātās 
apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

121,50 123.14

Veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku skaits 2 309 692 2 287 237
03.01.00 Medikamentu apmaksāšana

Plānotie medikamenti ar diferencētu apmaksu uz vienu veselības obligātās 
apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

18,48 18.66

03.02.00 Pakalpojumu apmaksāšana
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu apmaksa - 6,4% 6,19 7.68
Stacionārā veselības aprūpe - 61,6% 59,63 54.96
Ambulatorā veselības aprūpe - 32% 30,98 36.1

t.sk. primārā veselības aprūpe - 20% 6,20 7.22
03.03.00 Centralizēta medikamentu iegāde

Centralizēti iepirktie ārstniecības līdzekĜi uz vienu veselības obligātās 
apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

1,86 1.49

03.04.00 Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana
Specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība uz vienu veselības 
obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

2,93 2.53

03.06.00 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūras uzturēšana
Štata vienību skaits 327 318.25
Administrēšanas izdevumi uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas 
dalībnieku vidēji gadā (Ls)

1,43 1.72

03.07.00
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūras 
uzturēšana
Štata vienību skaits 88 88
Analītisko materiālu, publikāciju sagatavošana un izdošana (grāmatu 
nosaukumu skaits)

7 9

Reăistru skaits 17 17
Primārās informācijas datu iegūšana, pārstrāde, aktualizēšana un analīze 
(pārskati valsts un Rīgas griezumā)

26 26

Sagatavoti teritoriālie stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pirkšanas 
plānojumi

6 6

Izstrādāta pakalpojumu pirkšanas programma stacionāriem veselības aprūpes 
pakalpojumiem

1 1

Sagatavoti teritoriālie pirms stacionārās neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumu pirkšanas plānojumi

6 6

03.10.00 Katastrofu medicīnas programma
 Štata vienību skaits 755,75 618.25
 Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu dežūru stundas 197 156 197 160

Apmācītas vai eksaminētas personas (instruktori, pasniedzēji u.c.) pirmās 
palīdzības, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kursos

850 1 281

 
Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju komplektu uzturēšana (iespējamais 
cietušo skaits)

100 100

 Izsaukumi uz ārstniecības iestādēm 3 765 5 025
t.sk. izsaukumi perinatālai aprūpei 565 617

 Sagatavotas asinis ar konservantu (litros) 4 500 3 912.25
Sagatavotas asinis ar antikoagulantu (litros) 25 880 26 548.65

t.sk. Valsts asinsdonoru centrā 13 240 13 660.66
Ārstniecības iestāžu asins sagatvošanas nodaĜas (ASN) 12 640 12 887.98

03.13.00 Lepras slimnieku ārstēšana
 Štata vienību skaits 36 36

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits 12 13
Ambulatoro apmeklējumu skaits 11 10
Regulārām pārbaudēm pakĜautas kontaktpersonas 125 108
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vai apakš-
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

03.14.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts
 Štata vienību skaits 5 5

Narkotiku informācijas un monitoringa centra pasākumi 2 2
03.15.00 Veselības aprūpes valsts aăentūru finansēšana

 Valsts aăentūra "Seksuāli transmisīvo un ādas slimību centrs":
Štata vienību skaits 68 68
Pacientu skaits, kuri griezušies pēc palīdzības 12 000 13 142
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 28 000 31 343
Laboratorijā veikto analīžu skaits 100 200 116 563

Valsts aăentūra "Sporta medicīnas centrs":
Štata vienību skaits 82 82
Pacientu skaits 13 100 16 486
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 104 520 113 854
Dopinga kontroles 290 304

Izglītojošie kursi veselības aprūpē strādājošām ārstniecības personām par 
sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jautājumiem

16 16

Metodiskie ieteikumi (atveseĜošanas un veselības veicināšanas 
programmas) iedzīvotāju fiziskās veselības jomā, četrgadīgas pilna laika 
klātienes rezidentūras profesionālo studiju programmas sporta medicīnā 
pilnveidošana

7 7

Dopinga kontrolieru tālākizglītība 8 15
Semināri Latvijas sporta federāciju amatpersonām par uzdevumiem 
antidopinga programmas ieviešanas jomā

15 15

Semināri sporta skolotājiem par vispārizglītojošo skolu izglītojošo 
programmu "Dopings - godīga sporta ienaidnieks"

15 19

Semināri sportistiem, sporta speciālistiem un ārstniecības personām par 
dopinga kontroli, aizliegto vielu lietošanas ietekmi uz sportista organismu 
un citiem antidopinga jautājumiem

12 12

Metodiskie materiāli izglītojošām un informatīvām programmām, 
semināriem (eks.)

50 000 50 000

Valsts aăentūra "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs":
Štata vienību skaits 1 057 834
Plānotās gultasdienas 291 552 201 163
Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas) 34 34.98
Stacionārā ārstētie slimnieki 5 832 5 750
Gultu skaits 760 710
Vidējais gultu noslogojums (dienas) 339 283.34
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 42 243 37 710
Starptautiskajā mācību centrā apmācīto skaits 105 297
Starptautiskā mācību centra kursu skaits 7 25

Garīgās veselības valsts aăentūra:
Štata vienību skaits 1 150 909
Plānotās gultasdienas 210 000 210 298
Stacionārā ārstētie slimnieki 5 600 5 745
Gultu skaits 620 620
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 50 000 53 262
Plānotās ambulatoro tiesu psihiatriskās ekspertīzes 600 555
Plānotās gultasdienas stacionārā 5 400 4 896

Valsts aăentūra "Latvijas infektoloăijas centrs":
Štata vienību skaits 399 399
Plānotās gultasdienas 44 240 44 668
Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas) 8 7.3
Stacionārā ārstētie slimnieki 5 600 6 108
Vidējais gultu noslogojums (dienas) 255,5 230
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 35 000 36 786
Vakcinācijas 26 000 25 110
AIDS diennakts uzticības tālrunis (sarunu skaits) 7 200 12 059
ZinātĦietilpīgie projekti 5 8

Narkoloăijas valsts aăentūra:
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Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Štata vienību skaits 243,5 243.5
Gultu skaits 100 100
Stacionārā ārstētie slimnieki 4 860 5 468
Plānotās gultasdienas 29 060 30 969
Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas) 6 5.7
Vidējais gultu noslogojums (dienas) 316,89 309.7
Dienas stacionārā ārstētie slimnieki 1 870 1 354
Plānotie ambulatorie apmeklējumi 59 850 55 672
Laboratorijā veikto analīžu skaits 31 390 25 327
Organizatoriski metodiskie pasākumi 160 200

03.32.00 HIV infekcijas izplat ības ierobežošana
 Štata vienību skaits 18 18

 
HIV/AIDS epidemioloăiskās uzraudzības organizācija un nodrošināšana (HIV 
testu skaits)

71 600 71 600

 HIV/AIDS reăistra veidošana un uzturēšana 1 1
 Organizēti semināri un konferences 4 4
 Izdoti informatīvie materiāli (nosaukumu skaits) 4 4
 Organizētas informatīvās kampaĦas un pasākumi 3 3

 
Izstrādātas un īstenotas kompleksās profilakses programmas (projekti) 
iedzīvotāju riska grupām 

2 2

Nolasītas lekcijas 10 10
03.33.00 Valsts higiēniskā un epidemioloăiskā uzraudzība

 Štata vienību skaits 576,5 566
Piedalīšanās starptautiskos projektos (projektu skaits) 17 17

 Sabiedrības veselības stratēăijas monitorēto mērėu un problēmu skaits 6 6
 Priekšlikumi normatīvās bāzes pilnveidošanā sabiedrības veselības jomā 20 26

 
Sagatavoti atzinumi objektu un procesu preventīvās higiēniskās novērtēšanas 
jomā

12 480 22694

 
Higiēnas apmācība personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar 
iespējamu risku citu cilvēku veselībai (apmācīto personu skaits)

7 010 3 169

Infekcijas slimību perēkĜu apmeklējumu skaits 27 620 27 580
Infekcijas slimību perēkĜu skaits, kuros veikta dezinfekcija (t.sk. dezinsekcija, 
deratizācija)

6 990 4 512

 Laboratorisko izmeklējumu skaits 135 000 156 822
03.34.00 Veselības veicināšana

 Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 38 36

 Organizēti semināri 30 30
 Izdoti informatīvie materiāli 10 10
 Radio raidījumi 48 48
 TV raidījumi 1 1

06.00.00 Kult ūra
 Iestāžu skaits 2 2
 Štata vienību skaits 187 185

06.01.00 Bibliot ēka
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 63 63
 Lasītāji 10 385 10 485
 Apmeklējumi 75 090 76 300
 Izsniegto dokumentu skaits 351 255 351 435

06.02.00 Muzejs
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 124 122
 Apmeklējumi 39 000 63 062
 Izstādes 15 23

09.00.00 Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze
Iestāžu skaits 5 5

 Štata vienību skaits 349,5 313.5
09.01.00 Farmācijas uzraudzība un kontrole
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Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Iestāžu skaits 3 3
Štata vienību skaits 28 15
Valsts farmācijas inspekcija:
Štata vienību skaits 28 15

Veiktas pārbaudes, nodrošinot kvalitatīvu, iedarbīgu un drošu zāĜu 
ražošanas un izplatīšanas kontroli, novēršot farmācijas darbības riska 
faktorus:

aptiekās un to filiālēs 479 488
zāĜu lieltirgotavās un to nodaĜās 17 73

zāĜu ražošanas uzĦēmumos (arī ārvalstu uzĦēmumos, kas ieved zāles) 29 2

ārstniecības iestādēs 275 174
sociālās aprūpes iestādēs 98 67

Sabiedrības veselības aăentūras reăionālajos centros:
Izsniegti inspekcijas ziĦojumi un atzinumi par telpu piemērotību darbam ar 
zālēm

547 397

Sastādīti administratīvie protokoli 64 42
Apturētas maldinošas zāĜu reklāmas 38 25
Atsauktas defektīvās zāles (gadījumu skaits) 26 19
Operatīvi izskatītas iedzīvotāju sūdzības par zālēm 61 32
Piedalīšanās starptautiskos semināros, kas saistīti ar zāĜu kontroli (semināru 
skaits)

12 3

ZāĜu valsts aăentūra:
Reăistrētas, pārreăistrētas zāles (nosaukumu skaits) 1 000 862
ZāĜu kvalitātes, drošības un efektivitātes ekspertīzes 3 000 2 984
ZāĜu instrukciju ekspertīzes 600 382
Klīnisko pētījumu projektu kvalitātes izvērtēšana (projektu skaits) 150 212
Izvērtēti zāĜu reklāmas pieteikumi 1 600 1 932
Psihotropo vielu un prekursoru importa un eksporta atĜaujas 2 880 3 371
Farmaceitiskās darbības uzĦēmumu licencēšana atbilstoši normatīvajiem 
aktiem

3 500 2 451

ZāĜu cenu valsts aăentūra:
Veiktas ekspertīzes 690 1001
Izstrādātas (aktualizētas) racionālas farmakoterapijas rekomendācijas 4 3

09.02.00 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 259,5 235.5

09.03.00
Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles 
inspekcija
Iestāžu skaits 1 1

Medicīniskās aprūpes un pārejošās darbspējas ekspertīzes kvalitātes rādītāji:

Izskatītas sūdzības un iesniegumi 900 1 518
Par pamatotām atzītās sūdzības un iesniegumi (%) 20 17

MADEKKI preventīvā darba rādītāji:
Veiktas pārbaudes 130 152
Veiktas pēcpārbaudes konstatēto trūkumu novēršanai 30 45

MADEKKI kapacitātes un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, tai 
skaitā:

Sasniedzamais personāla vienību skaits 62 63

10.00.00 Vides veselība
 Štata vienību skaits 147 122

10.04.00 Valsts sanitārā uzraudzība 
 Štata vienību skaits 147 122

 
Higiēniskās un epidemioloăiskās drošības kontrole un uzraudzība objektos un 
struktūrvienībās (pārbaužu skaits)

16 494 16 792
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30 Satversmes tiesa
  

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

Iestāžu skaits - kopā 1 1
Štata vienību skaits - kopā 48 45

01.00.00 Tiesa
Iestāžu skaits - kopā 1 1
Štata vienību skaits - kopā 48 45

32 Prokuratūra
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 52 51
 Štata vienību skaits - kopā 1 050 1 010
  

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana
 Iestāžu skaits 51 50
 Štata vienību skaits 1 028 989
 t.sk. prokuroru štata vienības 574 527
 Uz tiesu nosūtītās krimināllietas 6 500 9 226

Citas kriminālprocesa pabeigšanas formas 1 500 1 922
02.00.00 Noziedzīgi iegūtu l īdzekĜu legalizācijas novēršana 

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 22 21
 ZiĦojumi 20 000 27 479

35 Centrālā vēlēšanu komisija
   
 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 18 19
  

01.00.00 Vispārējā vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 18 19

02.00.00 Saeimas vēlēšanas
 Izstrādātas instrukcijas 5 6
 Likumi un instrukcijas (iespiesto eksemplāru skaits) 10 000 8 000
 Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izstrāde (nosaukumu skaits) 16 16

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izgatavošana (eksemplāru skaits) 50 000 81 000

Vēlēšanu zīmju izgatavošana (skaits) 35 000 000 31 065 000
Vēlēšanu aplokšĦu iegāde 1 500 000 1 650 000
Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana 1 020 1 075

 Vēlēšanu komisiju locekĜiem organizēto semināru skaits 56 54
 Vēlēšanām nepieciešamo datorprogrammu izstrāde 2 2
 Vēlēšanu rezultātu apkopojumu sagatavošana 1 1

Informatīva reklāmas kampaĦa 1 1
Vēlētāju informācijas centra izveide 1 1
Interesentiem sniegtā informācija 50000 7912

36 Bērnu un ăimenes lietu ministrija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 3 3
 Štata vienību skaits - kopā 165 168.5
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

01.00.00 Bērnu un ăimenes tiesību aizsardzība
01.01.00 Bērnu un ăimenes tiesību aizsardzības vadība  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 84 88.5
 Organizēti semināri, lekcijas u.c. pasākumi 60 86
 Izskatītas sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi 1 160 3 438
 Pārbaudītas bāriĦtiesu lietas 2 000 5 255
 Adoptētājiem izsniegtie norīkojumi 280 267

 
Sniegtas konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, juridiskām un 
fiziskām personām

2 440 3 906

Sagatavoti atzinumi par normatīvo aktu projektiem 463 864
Izstrādāti normatīvo aktu, politikas dokumentu projekti 49 40
Sagatavoti metodiskie ieteikumi pašvaldībām 4 5

01.02.00 Valsts programma bērnu un ăimenes stāvokĜa uzlabošanai
 Īstenoti projekti 65 116

Semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi 5 10
01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuăimeĦu atbalsts

Izmaksātas atlīdzības adoptētājiem 100 82
Izmaksātas atlīdzības audžuăimenēm 90 227
Organizēti semināri 10 37

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Organizēti semināri, lekcijas u.c. pasākumi 4 4

02.00.00 Uzturl īdzekĜu garantiju fonds
02.01.00 Uzturl īdzekĜu garantiju fonda administrācija

Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 28 30

02.02.00 UzturlīdzekĜu fonds

Izmaksātā uzturnauda minimālo uzturlīdzekĜu apmērā bērniem (bērnu skaits) 20 000 16 774

05.00.00 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 53 53
Organizēti semināri, lekcijas u.c. pasākumi 10 382
Izskatītas sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi 216 691
Sniegtas konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem 670 1 043
Sagatavoti metodiskie ieteikumi 3 4
Pārbaudītas bērnu personu lietas internātskolās un bērnu namos 2 000 8 638

37 Centrālā zemes komisija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 12 7
  

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 12 7
 Izšėirti zemes strīdi un atjaunotas īpašuma tiesības 150 288
 Nosūtītas rakstiskas atbildes un dokumenti 1 000 5 005
 PieĦemti lēmumi un sniegti atzinumi, kas regulē reformu 10 70

45 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts
  

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

Iestāžu skaits - kopā 2 2
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Štata vienību skaits - kopā 93 111

01.00.00 Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 47 47

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits) 20 20
 Darba grupas koncepciju un tiesību aktu izstrādei 3 3
 Dalība Eiropas Padomes ekspertu sanāksmēs (sanāksmju skaits) 2 2

Semināri par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem 20 20
 Konferences par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem 13 13
 Konsultatīvo padomju sanāksmes 10 10

 Uz iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesniegumiem sniegtās atbildes 160 174

NVO kapacitātes stiprināšana (organizēti informatīvie semināri un 
konferences)

27 27

Rīkotie pasākumi mazākumtautību kultūras un etniskās identitātes 
saglabāšanai

8 8

Sabiedrības nodrošināšana ar informatīvajiem materiāliem sabiedrības 
integrācijas jomā (nosaukumu skaits)

23 23

Pasākumi sabiedrības mērėa grupas informēšanai par rasu diskriminācijas un 
tās novēršanas jautājumiem

22 22

Konsultācijas sabiedrībai un NVO sektoram mazākumtautību kultūras un 
etniskās identitātes jomā

1200 1200

Konsultācijas sabiedrībai un NVO sektoram pilsoniskās sabiedrības attīstības 
jomā

150 150

Konsultācijas latviešu diasporas NVO 90 90
Izstrādāti normatīvo aktu projekti 7 7
Līdzdalība starptautiskajās darba grupās (grupu skaits) 11 11
Līdzdalība vietējās darba grupās Latvijas institūcijās (grupu skaits) 20 20
Līdzdalība starptautiskajos pasākumos (pasākumu skaits) 9 9

Taisnīgas un caurskatāmas dotāciju sadales nodrošināšana mazākumtautību 
nevalstiskajām organizācijām (izskatīto iesniegumu skaits)

210 210

Taisnīgas un caurskatāmas dotāciju sadales nodrošināšana latviešu diasporas 
nevalstiskajām organizācijām (izskatīto iesniegumu skaits)

90 90

02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds 
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 46 64

02.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 31 49
 Sabiedrības integrācijas projektu konkursi 5 4
 Informācija par iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem 5 14
 Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes 10 9

Projekti ieviešanas procesā 80 172

02.02.00
Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekĜautības 
veicināšanai
Štata vienību skaits 5 5
Projektu konkursi 3 4
Informācija par iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem 3 5
Projekti ieviešanas procesā 200 289
Izvērtējami individuālie projekti 139 185

02.03.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektu īstenošanai
Štata vienību skaits 10 10
Izvērtējami individuālie projekti 100 110
Apkopoti pārskati par finanšu un audita rezultātiem 94 71
Projektu īstenošanas vietā veiktās pārbaudes 94 73
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

47 Radio un televīzija
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 30 25
   

01.00.00 Nozares vadība  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 27 22
 Raidorganizāciju pārbaudes 40 39
 Pārreăistrētas raidorganizācijas 91 92
 Izsniegtas speciālās atĜaujas kabeĜtelevīzijām 5 5
 Izsniegtas apraides atĜaujas kabeĜtelevīzijām 3 2

 Izstrādāti un iesniegtie grozījumi Radio un televīzijas likuma pilnveidošanai 4 28

02.00.00 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana
 Radioprogrammu raidapjoms (stundās) 43 800 43 800
 t.sk.: informatīvi analītiskie raidījumi (vidēji) 10 022 10 121
  kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi (vidēji) 9 609 9 491
  mūzika 24 169 24 188

Vidēji stundas diennaktī 120 120

03.00.00 Televīzija
03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija

 Televīzijas 1. un 7.programmas raidapjoms (stundas) 11 830 12 605
 t.sk.: ziĦas 520 665
  informatīvi dokumentālās programmas 1 650 1 987

 sports 910 1 379
 bērnu un pusaudžu programmas 540 500

  vērtīborientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 1 450 2 018
 ekranizējumi 3 060 3 080

  izklaidējošās programmas 1 380 1 647
  citi 2 320 1 329
  pašreklāma, reklāma, rezerve (vidēji stundas diennaktī) 32 33

No dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem finansētais televīzijas 1. un 
7.programmas raidapjoms (stundās)

7 400 7 783

03.03.00 Reăionālās televīzijas
 Novadu informatīvā televīzijas programma (raidapjoms stundās) 46 46

04.00.00 Elektronisko plašsaziĦas līdzekĜu sistēmas izveide
 Štata vienību skaits 3 2

 
Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas 
pasākumi

4 3

 Raidījumu konkurss 1 1
 Informatīvie semināri 2 1
 Konkursi apraides atĜaujas (licences) saĦemšanai 3 10
 Starptautiskās konferences 1 1
 Pastāvīgi ierakstīto programmu skaits:
 TV programmas 3 3
 radio programmas 4 4

Analizēto vienas dienas programmu skaits:
TV programmas 36 11
analizētās TV raidstundas 450 490
radio programmas 24 18
analizētās radio raidstundas 500 595
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

48 Valsts cilvēktiesību birojs
   

 Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  

 Iestāžu skaits - kopā 1 1
 Štata vienību skaits - kopā 27 24
   

01.00.00 Valsts cilvēktiesību birojs  

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 27 24
 SaĦemtas sūdzības 5 200 5 443
 Izdoti informatīvie bukleti (materiāli) (nosaukumu skaits) 3 4

Sniegtas konsultācijas 3 500 3 517
Pieteikumu sagatavošana Satversmes tiesai 3 4

 
Organizētas pārbaudes valsts un pašvaldību iestādēs (slēgta un daĜēji slēgta 
tipa iestādēs, bāriĦtiesās (pagasttiesās), izglītības iestādēs u.c.)

50 78

Atzinumu sagatavošana par likumprojektiem 45 65
Lekciju lasīšana, dalība semināros, diskusijās, konferencēs, tikšanās ar valsts 
un pašvaldību institūciju vadītājiem (darbiniekiem), kā arī ārvalstu ekspertiem 
u.c. pasākumi

180 298

Piedalīšanās darba grupās, komisijās, neatkarīga eksperta pienākumu 
veikšana (grupu, komisiju skaits)

80 132

Intervijas un komentāri plašsaziĦas līdzekĜos, sagatavota un plašsaziĦas 
līdzekĜos izplatīta informācija par Valsts cilvēktiesību biroja darbu un 
aktualitātēm

90 172

Informācijas sagatavošana Informācijas un dokumentācijas centra 
apmeklētājiem

400 403

57 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāts

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
Iestāžu skaits - kopā 2 2
Štata vienību skaits - kopā 68 64

01.00.00 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 43 45
Publikācijas 35 53
Valsts informācijas projektu ekspertīze 1 1
Mājas lapas internetā 1 1
Valsts investīciju programmā īstenojamie projekti 6 6

02.00.00
Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un 
pasākumi
Štata vienību skaits 6 3
Īstenojamie projekti 16 16
Apmācīti darbinieki 6 6

03.00.00 E-iepirkumu aăentūra
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 19 13
Elektronisko iepirkumu sistēma 1 1

58 Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas
Iestāžu skaits - kopā 3 8
Štata vienību skaits - kopā 256 291.5
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

01.00.00 Centrālais aparāts
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 132 101

Reăionālās sanāksmes (semināri) par pašvaldības interesējošiem jautājumiem 2 10

Organizēta konference par pašvaldību attīstības jautājumiem 1 1
Konsultācijas ar vietējām pašvaldībām par novadu veidošanu (skaits) 90 99
Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta izstrāde 1 1
Juridisko un fizisko personu iesniegumu un priekšlikumu izskatīšana par 
pašvaldību darbības jautājumiem

1 000 4 337

Veiktas pārbaudes pašvaldībās (likuma "Par pašvaldībām" nosacījumi domes 
(padomes) darba organizācijā un pašvaldību autonomu funkciju izpilde)

90 54

Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma prasībām izvērtēšana 
(noteikumu skaits)

1 110 1 967

Pašvaldību apvienošanās projektu metodiskā vadība (projektu skaits) 40 21
Reăistrēti pašvaldību saistošie noteikumi 555 1 194
Izstrādāta Latvijas telpiskās attīstības perspektīva 1 1
Nodrošināta atbalstīto projektu uzraudzība PHARE pārrobežu sadarbības 
programmu ietvaros un PHARE reăionālās attīstības programmu ietvaros 
(projektu skaits)

58 94

Regulārais plānošanas monitorings par teritorijas plānojumiem, nozaru 
politikām un attīstības programmām

1 1

Izvērtēto plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumu atbilstība tiesību aktiem (teritoriālplānojumu skaits)

230 368

Sagatavoti uzraudzības ziĦojumi par PHARE nacionālās programmas 
projektu ieviešanu reăionālās attīstības jomā un PHARE pārrobežu sadarbības 
programmu

4 4

Informatīvais ziĦojums par reăionālās politikas pamatnostādĦu ieviešanu
1 1

Organizētas PHARE reăionālās attīstības programmu uzraudzības komitejas 
un PHARE pārrobežu sadarbības programmu vadības komitejas sanāksmes 
(skaits)

4 2

Organizētas INTERREG IIIA prioritāšu vadības komitejas sanāksmes 2 2
Izstrādāts Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam 1 1

Organizētas konferences un semināri par reăionālās politikas jautājumiem 2 0

Izmantotais (līgumos noslēgtais) Eiropas Savienības struktūrfondu 
1.3.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" finansējums (%)

100 0

Nodrošināta atbalstīto projektu uzraudzība ERAF 1.3.2.aktivitātes "Publisko 
interneta pieejas punktu attīstība" ietvaros (projektu skaits)

5 0

Nodrošināta ERAF grantu shēmu "Procentu likmju subsīdijas" un "Atbalsts 
ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" uzraudzību 
(grantu shēmu skaits)

2 1

Nodrošināta dalība INTERREG IIIB Baltijas jūras reăiona kaimiĦattiecību 
programmas Vadības komitejas, Uzraudzības komitejas sanāksmēs un 
INTERREG IIIC ZiemeĜu zonas programmas Apvienotās vadības un 
uzraudzības komitejas sanāksmes (sanāksmju skaits)

4 5

Organizētas INTERREG IIIB Baltijas jūras reăiona Uzraudzības komitejas 
sanāksmes

2 1

Organizēti informatīvie semināri par Eiropas Savienības atbalsta iespējām 
reăionālajai attīstībai un pārrobežu sadarbībai

10 1

Sagatavota ERAF operacionālā programma reăionālās attīstības veicināšanai 1 1

Organizētas Nacionālās reăionālās attīstības padomes sēdes (skaits) 4 10
Organizētas sanāksmes ar plānošanas reăioniem (skaits) 10 18
Nodrošināta Eiropas Savienības jautājumu koordinācija (sagatavoto nacionālo 
pozīciju/informatīvo ziĦojumu skaits)

2 2

FMInfp35_290607; Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 3.sējums 456



Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Organizētas Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu 
sadarbības veicināšanas darba grupu sanāksmes

2 0

Sagatavotas Valsts investīciju programmas vietējās nozīmes un plānošanas 
reăionu nozīmes programmas kārtējam budžeta plānošanas gadam

1 0

Sagatavota Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2007.-20013.gadam

2 0

Organizēti projektu konkursi atbalsta saĦemšanai no Norvēăijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta 9.prioritātes "Reăionālā politika un ekonomisko 
aktivitāšu attīstība" un 10.prioritātes "Pārrobežu sadarbība"

2 1

Organizētas Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 9.prioritātes 
"Reăionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" un 10.prioritātes 
"Pārrobežu sadarbība" Vadības komitejas sanāksmes

4 4

Organizētas INTERREG IIIB Nacionālās apakškomitejas sanāksmes, lai 
sagatavotu pozīcijas par Eiropas Savienības mērėa Nr.3 "Teritoriālā 
sadarbība" ieviešanu programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013.gadam

6 5

Sagatavoti normatīvo aktu projekti (kopā) 90 46
t.sk. telpiskās plānošanas politikas jomā 4 4

pašvaldību darbības attīstības un pašvaldību darbības pārraudzības 
jomā

7 3

projekti, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizācijas nodrošināšanu 52 32

mājokĜu politikas jomā 27 7
Organizēti semināri mājokĜu politikas jautājumos 4 13
Organizētas mērėdotācijas pašvaldībām piešėiršanas komitejas sēdes 6 4
Plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 
izstrādei pašvaldībām piešėirto mērėdotāciju skaits

10 25

Izstrādātas valsts atbalsta programmas mājokĜu jomā 1 1
Sagatavoti ziĦojumi informācijai presei 450 450
Organizētas preses konferences 15 8

07.00.00 MājokĜu aăentūra
 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 70 68

Iesniegti projektu pieteikumi ārvalstu finanšu resursu piesaistei 3 3
 Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu projektiem 30 46
 DaudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu energoauditi 15 68

DaudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju apmācība 
(cilvēku skaits)

100 156

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokĜu īpašnieku sabiedrībām vai pilnvarotām 
personām pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

100 128

Socioloăiskie apsekojumi un pētījumi mājokĜu jomā 4 4
Privatizācijai piedāvātie valsts dzīvokĜi 300 1 081
Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizēto daĜu (dzīvokĜu) nodošana 
attiecīgo pašvaldību īpašumā

100 156

Dzīvojamo māju un māju daĜu apzināšana, kuras ir piekritīgas valstij kā 
bezsaimnieka, bezmantinieka manta, un attiecīgu prasību sniegšana tiesā, citas 
tiesvedības

70 105

Organizēti semināri un konferences 15 20
Piedalīšanās izstādē "Māja 1" 1 1
Informatīvo bukletu izgatavošana sabiedriskās apziĦas veidošanai mājokĜu 
jomā (nosaukumu skaits)

3 4

Piedalīšanās informatīvi analītiskajos raidījumos Latvijas Televīzijā, Latvijas 
Radio, reăionālajās televīzijās un reăionālajos radio

36 40

ZiĦojumi par mājokĜu attīstību 2 2
Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības 3 000 3 624

08.00.00 Valsts reăionālās attīstības aăentūras uzturēšana
Iestāžu skaits 1 1
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Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un 
apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Saimnieciskā 
gada plāns

Saimnieciskā 
gada izpilde 

1 2 3 4

Štata vienību skaits 54 63
Īpaši atbalstāmo reăionu attīstības programmu administrēšana 1 1
Eiropas Reăionālās attīstības fonda grantu shēmas administrēšana 1 1

RAUNS izstrāde un ieviešana (pētījumi, datu bāzes izveide un uzturēšana) 1 1
Organizēti semināri uzĦēmējiem par Eiropas Reăionālās attīstības fonda 
grantu shēmu finansējuma saĦemšanas jautājumiem

28 23

INTERREG III B Rīgas sekretariāta apkalpošana 1 1
Reăionālās attīstības programmu un projektu datu bāzes uzturēšana 1 1
Publicēts ikgadējais pārskats par reăionālo attīstību Latvijā 1 1
INTERREG projektu I līmeĦa finanšu kontrole (pārbaužu skaits) 500 421

09.00.00
Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība - nacionālie un Eiropas  
Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekti
Reăionālā fonda finansētie projekti (projektu skaits) 700 616

Jaunradītas un saglabātas darba vietas Reăionālā fonda atbalstītajos projektos
jaunās 650 555
saglabātās 1 200 1 390

10.00.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana

Elektroniskās informācijas apmaiĦas nodrošināšana starp pašvaldībām un 
valsts datu bāzēm (datu bāzu skaits)

2 2

Pašvaldību kontu ieviešana Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas ietvaros 
(pašvaldību skaits)

20 20

Īstenots projekts "Pašvaldību e-pārvaldes izveide" atbilstoši projekta laika 
grafikam un piešėirtajam finansējumam

1 1

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas piemērojamās programmatūras 
modernizācija (skaits)

2 2

11.00.00 INTERREG
Latvijas partneriem INTERREG projektu ietvaros piešėirtais atbalsts no 
valsts budžeta līdzfinansējuma un (vai) priekšfinansējuma nodrošināšana 
(partneru skaits)

12 88

Īstenoti MājokĜu aăentūras INTERREG projekti 3 2
Latvijas dalības maksu INTERREG programmās nodrošināšana (programmu 
skaits)

4
4

12.00.00 Atbalsts novadiem
Izmaksāta mērėdotācija novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai (novadu 
skaits)

18
14

13.00.00 Atbalsts mājokĜiem
Izskatīti pašvaldību projekti valsts mērėdotācijas saĦemšanai dzīvokĜa 
jautājumu risināšanā 13 13
Izskatīti pašvaldību pieprasījumi atbrīvošanas pabalstu piešėiršanā 
denacionalizēto namu īrniekiem 6 5
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