Vai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku
mēra apkarošanai paredzētā nauda
ir izlietota mērķim?
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Vai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra apkarošanai paredzētā nauda ir izlietota mērķim?

Motivācija
Klasiskais cūku mēris un Āfrikas cūku mēris (KCM
un ĀCM) ir sevišķi bīstamas dzīvnieku infekcijas
slimības (epizootijas), ar kurām slimo gan mājas,
gan meža cūkas. Savlaicīgu un pietiekamu pasākumu neveikšana, lai novērstu un ierobežotu mēra
izplatību, rada zaudējumus lopkopjiem un negatīvi
ietekmē lopkopības nozares attīstību valstī kopumā.
Revīzijas tēmas izvēli noteica 2012. gada novembrī
Latvijā konstatētais KCM, kā arī 2014. gada jūnijā
Latvijā pirmreizēji konstatētais ĀCM un šīs slimības
straujās izplatības dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija
no 2014. gada 2. jūlija līdz 2015. gada 1. janvārim.
Tā rezultātā:

Lai novērtētu, vai iesaistīto institūciju darbība, plānojot un realizējot pasākumus KCM un ĀCM ierobežošanai, ir bijusi efektīva un atbilstoša tiesību aktu
prasībām, kā revīzijas kritēriji tika izvirzīti šādi jautājumi:
•• Vai veiktie pasākumi ierobežo slimības
izplatību?
•• Vai slimību ierobežošanai piešķirtais
finansējums ir izmantots plānotajam mērķim?
•• Vai veiktie pasākumi ir bijuši lietderīgi un
efektīvi?

•• neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, ĀCM
izplatība mājas un mežacūku populācijās
Latvijā turpinās (attēls nr. 1);
•• ĀCM ierobežošanas pasākumi ir Eiropas
nozīmes problēma, un saskaņā ar EK
viedokli ĀCM uzliesmojumu dēļ noteiktie
ierobežojumi turpināsies vismaz līdz
2019. gada 31. decembrim1;
•• no 2013. gada līdz 2015. gadam KCM
un ĀCM ierobežošanas pasākumiem ir
papildus piešķirti 13,9 miljoni euro, kas daļēji
kompensēti no ES budžeta;
•• ĀCM nelabvēlīgi ietekmē lopkopības nozari
(attēls nr. 2).
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SLIMO MĀJAS UN MEŽA CŪKU SKAITA DINAMIKA LATVIJĀ
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Attēls nr. 1. Āfrikas cūku mēra dinamika Latvijas teritorijā.

Galvenie secinājumi
KCM un ĀCM apkarošanai tika piešķirts papildu
finansējums 13,9 miljonu2 euro apmērā. Valsts kontrole revīzijā pārbaudīja, vai institūciju definētā
rīcībpolitika nodrošināja slimību izplatības ierobežošanu, un vai papildu piešķirtais finansējums ir
izlietots lietderīgi un efektīvi. Revīzijā secināts, ka
Zemkopības ministrija (ZM) sekmīgi nodrošināja
KCM apkarošanu un ierobežošanu.
Pēc tam, kad ĀCM tika konstatēts Latvijā, ZM veica
būtiskas izmaiņas rīcībpolitikā, paredzot, piemēram,
pasākumus mežacūku skaita ierobežošanas veicināšanai, kā arī stiprinot prasības biodrošībai. Tomēr,
pastāvot ārkārtas situācijai, neskaidri tika definēta
cūku turētajiem izmaksājamo kompensāciju būtība,
kā arī netika paredzēta kompensācijas piešķiršanas
nosacījumu izpildes uzraudzība.

Jau kopš 2000. gada ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (PLO) ir aicinājusi Latvijas valdību apmācīt lauksaimniekus slimības atpazīšanā
un instruēt par nepieciešamo rīcību slimības izplatīšanās gadījumos. 2009. gadā PLO aicināja organizācijas biedrus, tajā
skaitā Latvijas valdību, izstrādāt ĀCM ĀCM Latvijā skāris
ārkārtas rīcības plānu. 777 mājas cūkas,

41 piemājas saimniecību
un vienu cūku fermu.

ZM 2014. – 2016. gada
darbības stratēģijā un
ministrijas ikgadējos darbības plānos ĀCM ierobežošanas virzieni un pasākumi nav paredzēti, lai gan,
sākot ar 2014. gadu, ĀCM ierobežošanas pasākumi
būtu uzskatāmi par ZM prioritāru darbības virzienu,
kaut vai ņemot vērā tā īstenošanai piešķirtā papildu
finansējuma apmēru.
3

Vai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra apkarošanai paredzētā nauda ir izlietota mērķim?

MĀJAS CŪKU SKAITA IZMAIŅAS
REĢIONĀLĀ GRIEZUMĀ

SKAITS
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Latgales reģions

Zemgales reģions

Vidzemes reģions

Pierīgas reģions

2010

2011

2012

2013

2014

Kurzemes reģions
Diagrammā izmantoti CSP dati

Attēls nr. 2. Mājas cūku skaita izmaiņu dinamika reģionos.

Lai gan ES tiesību akti3 pieļauj vairākas metodes
slimības ierobežošanai, tajā skaitā cūku izcelsmes
produktu pārvietošanu, nosūtīšanu un marķēšanu,
ZM kā galveno slimības ierobežošanas veidu izvēlējās neinficētu (veselu) cūku nokaušanu un sekojošu
kompensācijas izmaksu dzīvnieku īpašniekam.
ZM izstrādātie un MK apstiprināšanai iesniegtie nacionālā līmeņa tiesību akti4 arī:
•• nenoteica kritērijus, kas ļautu kompensācijas
izmaksāt tikai tiem cūku audzētājiem, kuriem
slimības izplatības rezultātā tiešām tika radīti
tirdzniecības traucējumi un tātad – potenciāli
zaudējumi, pieņemot, ka saimniecības
atrašanās trešajā riska zonā ir pietiekams
pamats kompensācijas piešķiršanai;

•• neparedzēja kontroli pār kompensāciju
piešķiršanas nosacījumu izpildi;
•• neizvērtēja kompensāciju ietekmi uz nozares
attīstību.
ZM, neizveidojot sistēmu, kas paredz kontroli pār
kompensāciju piešķiršanu, rada risku tālākai slimības ierobežošanas efektivitātei mājas cūku populācijā. Neraugoties uz to, LAD savas kompetences
ietvaros ir spējis nodrošināt, ka tiek identificēti atsevišķi gadījumi, kad tiek pārkāpti kompensāciju
saņemšanas nosacījumi (t.i. ka kompensācijas,
par nespēju ievērot biodrošības prasības, saņēmušie dzīvnieku īpašnieki neturpina turēt cūku sugas
dzīvniekus vismaz vienu gadu pēc kompensāciju saņemšanas). Veicot cita veida kontroles, šāds pārkāpums tika konstatēts 17 gadījumos, un kopējā valstij
atmaksājamā summa ir 4 680 euro.
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Analizējot papildu piešķirtā finansējuma izlietojumu, revīzijā ir secināts, ka piešķirtie valsts budžeta
līdzekļi ne vienmēr ir izlietoti efektīvi un ekonomiski.
Saskaņā ar revidentu viedokli, budžeta līdzekļu izlietojums vismaz 1 694 576 euro apmērā ir bijis:
•• tāds, kura izlietojuma efektivitāti nav
iespējams izvērtēt, jo budžeta līdzekļu
izlietojumam 1 502 315 euro5 apmērā
rīcībpolitikā nav noteikti ne sasniedzamie
mērķi, ne kritēriji, radot risku valsts budžeta
neefektīvai izlietošanai;
•• neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam
izmaksāti līdzekļi vismaz 25 717 euro6 apmērā;
•• neekonomisks vismaz 166 544 euro7 apmērā.
Laika posmā no 2014. gada 17. septembra līdz 30. decembrim vienam komersantam (turpmāk – Sabiedrībai) tika izmaksāta kompensācija 1 499 245 euro
jeb 99,7% no visām izmaksātajām kompensācijām
par tirdzniecības traucējumiem 1 502 315 euro apmērā (attēls nr. 4).
Lai arī kompensācijas nosaukums norāda, ka kompensācija būtu maksājama par tirdzniecības traucējumiem, faktiski vienīgais kritērijs kompensācijas
izmaksai, saskaņā ar ZM izstrādātajiem MK noteikumiem8, bija Sabiedrības atrašanās ĀCM apkarošanas trešajā zonā un tāpēc tirdzniecības traucējumu
iestāšanās fakts, un to apjoms netika vērtēts.
Minētā kompensācija tika izmaksāta gan par nokautiem un utilizētiem cūku sugas dzīvniekiem, gan par
tirgū realizēto no nokautajiem dzīvniekiem iegūto
gaļu. Tā rezultātā Sabiedrība vismaz par 6608 cūku
sugas dzīvniekiem, jeb 47% no visiem nokautajiem
dzīvniekiem, ir saņēmusi ienākumus dubultā — par
šo dzīvnieku nokaušanas rezultātā iegūtajiem realizētajiem produktiem un saņemot kompensāciju no

%
90
80
70

58%

60

75%

75%

V
2015

IX
2015

77%

60%

50

39%

40
30
20

16%

10
0
IX
2012

X
2014

XII
2014

I
2015

XII
2015

Diagrammā izmantota ZM sniegtā informācija

Attēls nr. 3. Biodrošības prasībām atbilstošu novietņu
skaita izmaiņas periodā no 2014. gada 01. septembra
līdz 2015. gada 01. decembrim.

valsts budžeta vismaz 792 960 euro9 apmērā.
No valsts budžeta saņemtā kompensācija ļāva Sabiedrībai 2014. gadu pabeigt ar peļņu 856 767 euro
apmērā, kas salīdzinājumā ar 2013. gada peļņu
180 823 euro, ir par 4,7 reizēm vairāk, kaut arī neto
apgrozījums 2014. gadā saglabājas iepriekšējo divu
gadu līmenī. Sabiedrība savu saimniecisko darbību
veic arī šobrīd, turpinot audzēt un pārdot cūkas, sasniedzot saimnieciskās darbības apjomu tajā līmenī,
kāds tas bija 2013. gadā.
Izveidotā kontroles un uzraudzības sistēma nenodrošina, ka iestādes gūst pārliecību par to, kā likvidēto cūku sugas dzīvnieku ķermeņi tika iznīcināti
paredzētajā veidā, vietā un apjomā. Piemēram, revidentu aplēses liecina, ka iepriekš minētā Sabiedrība, saskaņojot vietu, kur utilizēt likvidētās cūkas,
nespēja precīzi VVD norādīt nokauto cūku svaru.
Sākotnēji tika saņemts saskaņojums no VVD par
100 tonnu atlieku apglabāšanu, pēc VVD koriģētajām aplēsēm bedrē varētu aprakt līdz 300 tonnām
5
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KOMPENSĀCIJU IZMAKSAS KOPUMĀ (A)

KOMPENSĀCIJU DETALIZĒTĀKS SADALĪJUMS (B)

32%

1 499 245 €

710 620 €

saņem viena sabiedrība
ar ierobežotu atbildību
par 14 003 cūkām

1 420 €

68%

1 502 315 €

saņem 2 zemnieku
saimniecības par 11 cūkām

1 650 €

saņem 5 privātpersonas
par 10 cūkām
Attēls nr. 4. A: dzīvnieku īpašniekiem, kas nav spējuši noteiktā termiņā īstenot biodrošības prasības, izmaksāti
710 620 euro; saimniecībām, kas varēja nodrošināt biodrošības pasākumus, bet tām ir radušies tirdzniecības
traucējumi, — 1 502 315 euro. B: Lielākā kompensāciju summa tika izmaksātā šādā apmērā: vienai sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību — 1 499 245 euro par 14 003 cūkām; divām zemnieku saimniecībām — 1 420 euro par 11 cūkām;
piecām privātpersonām — 1 650 euro par 10 cūkām.

atlieku, kamēr revidentu aplēses liecina, ka nokauto cūku iespējamais svars varēja būt aptuveni
383 tonnas. Ņemot vērā, ka arī PVD sagatavotie
akti par utilizētajām cūkām nesniedz pilnīgu pārskatu (tajā skaitā — nenorāda utilizācijai paredzēto
cūku svaru), iespējamais aprakto dzīvnieku apjoms
precīzi nav nosakāms, piemēram, pēc ZM aplēses10
tas varētu būt 214 tonnas. Līdz ar to nav iespējams
gūt pārliecību, kā un vai vispār minētie dzīvnieki ir
iznīcināti un utilizēti atbilstoši VVD prasībām, kas
savukārt rada risku, ka atlikušās cūkas ir iznīcinātas
dabai un apkārtējai videi nedraudzīgā veidā.

Papildu amata vietu izveidošanai periodam no
2014. gada oktobra līdz 2017. gadam tika piešķirti12
1 136 388 euro.

PVD tika piešķirts papildu finansējums11 2014. gadam 3 730 663 euro apmērā papildu amata vietu
izveidošanai un materiālās bāzes ĀCM apkarošanai izveidei. No minētā finansējuma tika izlietoti
2 196 607 euro.

Pretēji tiesību akta14 nosacījumiem, piešķirtā finansējuma ietvaros, PVD vadība pieņēma lēmumu diferencēt inspektoriem izmaksājamo piemaksu apmēru no 0 līdz 30% no mēnešalgas. Revīzijas laikā
tika konstatēts, ka nostrādājot astoņus mēnešus
jaunpieņemtajiem inspektoriem piemaksas nav iz-

Lai padarītu PVD inspektoru atlīdzību konkurētspējīgāku un novērstu personāla straujo mainību mazā
atalgojuma un lielās slodzes dēļ, tika plānots visiem
tiem PVD inspektoriem, kas klasificēti devītās mēnešalgu grupas 26.3. saimes III līmenī, piešķirt pastāvīgu piemaksu 22% apmērā no inspektoru mēnešalgas. Šiem mērķiem laikā no 2014. gada oktobra
līdz 2017. gadam tika piešķirti 2 519 516 euro13.
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maksātas, kaut arī PVD sanāksmes protokols15 nosaka, ka iepriekš minētā piemaksas jaunpieņemtajiem inspektoriem tiks piemērotas pēc sešu mēnešu
pārbaudes laika beigām.
Savukārt, 54 vadošos amatus ieņemošajiem darbiniekiem (reģionālo struktūrvienību un jomu vadītāji, vietnieki ar inspektora pilnvarojumu), rīkojumā
atsaucoties uz ĀCM finansējumu, tika noteiktas
piemaksas līdz pat 30% apmērā, kopumā laikā no
2014. gada oktobra līdz 2015. gada jūnijam izmaksājot 103 470 euro.
Tāpat Valsts kontrole konstatēja kļūdas PVD lietotajā piemaksu aprēķina algoritmā. Tā rezultātā tika
pārkāptas normatīvā akta16 prasības un PVD, aprēķinot nepamatotas piemaksas izlietojis valsts budžeta finansējumu vismaz 25 717 euro apmērā.
Revīzijā konstatēts neekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums vismaz 166 544 euro apmērā:
•• PVD ir izlietojis 69 477 euro vieglo
automobiļu iegādei PVD kontrolpunktu
vajadzībām, nopērkot piecus KIA Ceed SW
automobiļus. Trīs automobiļi tika nodoti
kontrolpunktu vajadzībām, savukārt divi
automobiļi tika nodoti PVD Centrālajai
pārvaldei Rīgā. Šo automobiļu (ar iegādes
vērtību 27 791 euro) ceļazīmju analīze liecina,
ka tie tiek izmantoti amatpersonu nokļūšanai
no darba līdz stāvvietai, kas atrodas pie
dzīvesvietas, un atpakaļ. Piemēram,
2015. gada jūnijā PVD Centrālās pārvaldes
Rīgā amatpersonas darba pienākumu
pildīšanai ir nobraukušas 299 km savukārt
dodoties no darba uz stāvvietu, kas atrodas pie
dzīvesvietas, un atpakaļ, - 1050 km.
•• Pamatojoties uz ZM sagatavoto informāciju,
MK steidzamības kārtā lēma17 arī par trīs
specializētu transportlīdzekļu (automašīnas
ar kravas nodalījumu) iegādi bez iepirkumu

procedūras piemērošanas. Specializēto
transportlīdzekļu iegādes mērķis bija
mežacūku līķu nogādāšana sadedzināšanas
vietās. PVD iegādājās trīs Toyota Hilux
automobiļus par kopējo summu 83 353
euro. Revīzijā tika konstatēts, ka tikai PVD
Ziemeļlatgales pārvalde piešķirto automobili
pilnībā izmanto saskaņā ar paredzēto mērķi,
savukārt Ziemeļvidzemes un Dienvidlatgales
pārvaldes piešķirto automobili tikai daļēji
izmanto noteiktajam mērķim, tas ir, tādu
pienākumu izpildei, kur ir nepieciešams
specializētais transportlīdzeklis. Tādējādi
var uzskatīt, ka tas rada papildu budžeta
izdevumus, jo, piemēram, specializētā
automobiļa degvielas patēriņš ir vidēji par
4,9 l/100 km lielāks nekā kompaktās klases
automobiļiem, piemēram, KIA Ceed SW;
•• Pamatojoties uz PVD sniegto informāciju,
ZM ir saskaņojusi 14 apvidus automašīnu
iegādi 293 850 euro vērtībā inspektoru
vajadzībām saimniecību apsekošanai, jo
«specifisko funkciju izpildei kompaktās klases
automašīnu izmantošana neesot iespējama
to tehnisko parametru dēļ». Kā ierobežojošie
faktori tiek minēti zemais automašīnu klīrenss
un divu riteņu piedziņa. No iegādātajiem
14 automobiļiem 11 automobiļi tika nodoti
PVD teritoriālajām pārvaldēm, savukārt
trīs automobiļi - PVD Centrālajai pārvaldei
Rīgā. Divi no šiem trim automobiļiem tiek
izmantoti administrācijas vajadzībām, kas nav
inspektori un kuru darba pienākumu veikšanai
nav nepieciešami apvidus automobiļi. Visi trīs
apvidus automobiļi tiek ekspluatēti maršrutos
galvenokārt Rīgas teritorijā un pa Latvijas
galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Savukārt septiņās no 11 PVD teritoriālajām
pārvaldēm apvidus automobiļus lieto teritoriālo
struktūrvienību vadītāji, turklāt tos ekspluatējot
galvenokārt maršrutos pa Latvijas galvenajiem
un reģionālajiem autoceļiem.
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•• Tādējādi iepirktie apvidus auto faktiski
tiek lietoti pilsētas apstākļos, un revidentu
vērtējumā par piešķirtajiem līdzekļiem 14
apvidus automobiļu vietā bija iespējams
iegādāties 20 KIA Ceed SW, kuru ekspluatācija
ir būtiski ekonomiskāka nekā 14 apvidus
automobiļu iegāde, vai gadījumā, ja nav
nepieciešami 20 automobiļi, būtu iespējams
ietaupīt 99 313 euro.
•• No jaunajām inspektoru amata vietām
paredzētajiem un iegādātajiem 20 datoriem
16 840 euro vērtībā uz 2015. gada 30. jūniju
tika izmantoti tikai 11 datori, kamēr pārējie
deviņi datori astoņu mēnešus glabājās
PVD noliktavā. Jāuzsver, ka ekspluatācijā
esošās iekārtas iekšējās rotācijas kārtībā
ir nodotas administratīvo darbinieku
lietošanā, nevis inspektoriem, kā tas
sākotnēji bija paredzēts. Uz 2015. gada
30. jūniju, tas ir septiņus mēnešus, PVD
noliktavā glabājas arī 10 planšetdatori (tika
iegādāts 21 planšetdators par kopējo summu
8 563 euro).
Izpildot ZM norādījumus, kā mednieku tiesību lietotājiem nododamas par LVM ziedojumu iegādātās
dzesētavas, pašvaldības nav guvušas ieņēmumus
187 601 euro gadā.
ĀCM ierobežošanas pasākumu īstenošanai tika novirzīti ne tikai valsts budžeta līdzekļi, bet arī VAS
«Latvijas Valsts meži» (LVM) ziedojums 1 000 000
euro apmērā.
LVM ziedojums tika paredzēts dzesētavu iegādei,
kuras tiktu nodotas medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai un PVD nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem,
kā arī mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai.

ZM nenoteica pietiekamus, uz mērķa realizāciju
vērstus kritērijus dzesētavu izvietojumam, kas nenodrošināja dzesētavu atbilstošu un vienmērīgu sadali
pašvaldību administratīvajās teritorijās esošajiem
medību tiesību lietotājiem (mednieku kolektīviem).
Par LVM ziedojumu iegādāto dzesētavu lietošanas
modelis nebija pārdomāts, jo dzesētavas, ievērojot
ZM norādījumus, pašvaldībās nodotas gala lietotājiem bezatlīdzības kārtībā, pārkāpjot normatīvā
akta18 prasības. Tādējādi saskaņā ar revidentu aplēsēm pašvaldības nav guvušas ienākumus vismaz
187 601 euro apmērā gadā. Turklāt, revīzijā tika konstatēts, ka:
•• Pamatojoties uz ZM iesniegto informāciju,
MK steidzamības kārtā lēma19 arī par
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
sadedzināšanas specializētās iekārtas iegādi
bez iepirkuma procedūras piemērošanas.
Iegādājoties minēto iekārtu 223 314 euro
vērtībā, PVD nav ievērojis tiesību akta
prasības, par 5 314 euro pārsniedzot MK
noteikto iegādes limitu.
•• Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju
VVD, saskaņoja 20ĀCM skarto dzīvnieku
līķu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
sadedzināšanas iekārtas darbību ārkārtējās
situācijas laika periodā, vienlaicīgi norādot, ka
plānojot sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju
pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām, PVD
būs jāizpilda likumā «Par ietekmes uz vidi
novērtējumu» un likumā «Par piesārņojumu»
noteiktās prasības.
•• Lai arī formāli tiek nodrošināta normatīvajā
aktā noteiktās prasības ievērošana - ZM
paziņot EK par valstī apstiprināto programmu
«Klasiskā cūku mēra uzraudzības un
apkarošanas programma» un «Āfrikas cūku
mēra uzraudzības programma» izpildi un
nodrošināt, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem
8
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noteiktais programmas līdzfinansējums
līdz 50%, atsevišķos gadījumos līdz 100%,
tiek atmaksāts valsts budžetā, tomēr revīzijā
secināts, ka ĀCM un KCM pasākumu
īstenošanā izlietotie līdzekļi ir deklarēti vidēji
līdz 27% apmērā no faktiski izlietotā un
atmaksāti valsts budžetā vidēji līdz 15%, kas
ir apmēram četras līdz astoņas reizes mazāk,
nekā ir normatīvajā aktā21 norādītā augstākā
robeža.

Būtiskākie ieteikumi
Kopumā revīzijā sniegti deviņi ieteikumi ar mērķi
uzlabot ZM uzraudzību pār padotības iestāžu ārkārtējo un kārtējo pasākumu budžeta plānošanas procesu:
•• uzlabot iestāžu iekšējo kontroļu procesu;
•• uzlabot infekcijas slimību ierobežošanai
piešķirto līdzekļu izmantošanas efektivitāti un
lietderību;
•• novērst identificētos trūkumus, tajā skaitā
kļūdu PVD atalgojuma aprēķinā.
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Atsauču saraksts
Eiropas Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lē-

un izlietoto programmā «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem»

muma Nr. 2014/709/ES 2015. gada 18. decembra grozījumu

un apakšprogrammā «Izdevumi citu Eiropas Savienības poli-

Nr. 2015/2433 16a. panta 7. punkts.

tiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai».

1

2

No minētajiem 13,9 miljoniem euro 10,8 miljoni euro ir pie-

12

Ministru kabineta 2014. gada 4. septembra sēdes protokols

šķirti ĀCM apkarošanai, 3,1 miljons euro piešķirti KCM apka-

Nr. 47, 1.§: Informatīvais ziņojums par Pārtikas un veterinārā

rošanai.

dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības

3

Eiropas Komisijas 2014. gada 27. marta Īstenošanas lēmuma

ierobežošanas nodrošināšanai.
Ministru kabineta 2014. gada 4. septembra sēdes protokols

Nr. 2014/178/ES preambulas 4., 13., 8. punkts (lēmums atcelts

13

ar 2014. gada 9. oktobri) un Eiropas Komisijas 2014. gada 9. ok-

Nr. 47, 1.§: Informatīvais ziņojums par Pārtikas un veterinārā

tobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES preambulas 3.,

dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības

8. punkts.

ierobežošanas nodrošināšanai.

4

Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi Nr. 621

14

Ministru kabineta 2014. gada 4. septembra sēdes protokols

«Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku tu-

Nr. 47, 1.§: Informatīvais ziņojums par Pārtikas un veterinārā

rēšanas vietām» (spēkā līdz 2015. gada 1. jūlijam), Ministru ka-

dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības

bineta 2014. gada 17. jūlija rīkojums Nr. 359 «Par pasākumiem

ierobežošanas nodrošināšanai.

Āfrikas cūku mēra ierobežošanai».

15

2014. gada 15. decembra PVD sēdes protokols 30-2014.

16

Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības

5

ZM izmaksātās kompensācijas par tirdzniecības traucēju-

miem – 1 502 315 euro.
6

Piemaksu aprēķinā papildus mēnešalgai iekļaujot arī piemak-

sas par virsstundu darbu un piemaksas par svētku dienām, saskaņā ar revidentu aplēsi neatbilstoši normatīvā akta prasībām
PVD ir izmaksātas piemaksas vismaz 25 717 euro apmērā.
7

PVD 5 auto KIA CEED SW, no kuriem 2 (PVD CA) nav lie-

likuma 14. panta pirmā daļa un divpadsmitā daļā.
17

2014. gada 17. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 359

«Par pasākumiem ĀCM izplatīšanās ierobežošanai» 12. punkts
(Ministru kabineta 2014. gada 24. jūlija rīkojuma Nr. 376 redakcija, kas grozīta ar Ministru kabineta 2014. gada 20. augusta
rīkojumu Nr. 432; Ministru kabineta 2014. gada 3. septembra

toti atbilstoši mērķim, - 27 791 euro; PVD 20 datori, no kuriem

rīkojumu Nr. 469).

9 uz 2015. gada 30. jūniju atrodas noliktavā, - 7 578 euro; PVD
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21 planšetdators, no kuriem 10 uz 2015. gada 30. jūniju atrodas
noliktavā, - 4 077 euro; PVD viena Toyota Hilux pielietojums
neatbilstoši mērķim - 27 784 euro (daļēji); PVD, 14 KIA Sportage apvidus auto vietā iegādājoties 14 KIA CEED SW, tiktu ieekonomēts 99 313 euro, kopā 166 544 euro.
8

Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi Nr. 621

«Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām» (spēkā līdz 2015. gada 1. jūlijam).
9

Aprēķinā pieņemts, ka 6608 nokautās cūkas, kuras tika reali-

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēša-

nas novēršanas likuma 5. panta pirmā daļa.
19

Ministru kabineta 2014. gada 24. jūlija rīkojuma Nr. 376

«Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūlija rīkojumā
Nr. 359 «Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai»» 12. punkts.
20

VVD 2014. gada 8. septembra vēstule Nr. 2.5-19/2006.

21

Padomes 2009. gada 25. maija Lēmums 2009/470/EK par

izdevumiem veterinārijas jomā.

zētas tirgū, bija nobarojamās, un, tā kā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūlija rīkojuma Nr. 359 «Par pasākumiem
Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai» 6. punktu, kompensācija par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku ir 120 euro,
tad kompensācijā tika saņemti 792 960 euro (120*6608).
10

Zemkopības ministrijas 2015. gada 22. decembra vēstule

Nr. 5-4/3869/2015 Valsts kontrolei
11

Iestādes iesniegtie dati no 2015. gada 4. jūnija par piešķirto
10
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