Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums
par Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību
uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu
2022. gadā
Rīga
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums
Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr.90000064161, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV1981, kuras vārdā pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 23. panta pirmo daļu,
17.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu rīkojas Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis
Kronbergs (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Agroresursu un ekonomikas institūts, vienotās reģistrācijas Nr. 90002137506, Zinātnes ielā
2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV- 4126, kura vārdā saskaņā ar Agroresursu
un ekonomikas institūta nolikumu un Zinātniskās padomes 2019. gada 12. marta lēmumu
Nr.2019-5 rīkojas tā direktore Ineta Stabulniece (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet
turpmāk katrs līgumslēdzējs atsevišķi saukts par „Pusi”, bet abi kopā – „Puses”,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un trešo daļu,
41. panta pirmo daļu un 43.1 panta pirmo daļu, Izpildītāja pieredzi, reputāciju, pieejamos
resursus un personāla kvalifikāciju, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 21. oktobra
rīkojumu Nr. 640 “Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas
institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas
institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju”, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Līgums tiek noslēgts, lai nodrošinātu šādus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums):
1.1.1. Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina (turpmāk – LEK) sagatavošanu
saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 4. novembra noteikumiem Nr.913
„Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanas kārtība” un
saistošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
1.1.2. Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) darbību
saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr.195 “Lauku
saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” un
saistošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
1.1.3. Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas (turpmāk – TICIS) darbību saskaņā
ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr.841 “Kārtība, kādā
tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”, Ministru kabineta 2018. gada
10. jūlija noteikumiem Nr. 416 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” un
saistošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
1.2. Pakalpojuma summa atbilstoši 2022. gada izdevumu tāmei (Līguma 2. pielikums) ir
155 769 euro (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši un septiņi simti sešdesmit deviņi
euro).
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2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Institūts:
2.1.1. veic uzdevumus atbilstoši šī līguma 1. pielikumā noteiktajam darba plānam;
2.1.2. katru mēnesi līdz 10. datumam iesniedz Ministrijas Budžeta un finanšu
departamentā rēķinu par Pakalpojumu atbilstoši Ministrijas 2022. gada
finansējuma apjoma izmaksu ceturkšņu grafikam (Līguma 4. pielikums);
2.1.3. apņemas nepretendēt papildus Līgumā noteiktajam uz Latvijas Republikas
atbalstu, Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vai cita finanšu veida
līdzekļiem Līguma uzdevumu īstenošanai;
2.1.4. atbilstoši Komisijas 2015. gada 3. februāra (ES) Īstenošanas regulas
Nr. 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula
(EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par
ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 13.
un 14. pantā noteiktajam, 2022. gadā no Eiropas Komisijas saņemto standarta
samaksu pilnā apmērā (tajā iekļauta standarta samaksa un piemaksa, ja tāda tiek
piešķirta) pārskaita SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" par ne
mazāk kā 1000 saimniecību datu ieguvi, apstrādi un atgriezeniskās saites
nodrošināšanu;
2.1.5. bez maksas izsniedz neidentificējamu SUDAT pamata informāciju Ministrijas
padotībā esošajām zinātniskajām institūcijām pētniecisku mērķu, kas saistīti ar
Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas plānošanu, veidošanu un
novērtēšanu, sasniegšanai;
2.1.6. pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās saistībā ar
Pakalpojuma izpildi, saskaņo viedokli par sanāksmes darba kārtībā esošajiem
jautājumiem ar Ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamentu;
2.1.7. iesniedz pārskatus Ministrijā atbilstoši šī līguma 3.punktā noteiktajai kārtībai;
2.1.8. nodrošina statistisko konfidencialitāti;
2.1.9. nekavējoties rakstveidā informē Ministriju par apstākļiem, kas traucē Līguma
izpildi noteiktajā termiņā un kārtībā.
2.2. Ministrija:
2.2.1. samaksā par Pakalpojumu saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam”
4.pielikumā noteiktās Zemkopības ministrijas 21.00.00 programmas „Valsts
atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma
administrēšana
un
valsts
uzraudzība
lauksaimniecībā”
21.02.00.
apakšprogrammas „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā” 2022. gada finansēšanas plānu Nr. 216031721020000001B;
2.2.2. ir tiesīga mainīt Līgumam pievienoto 2022. gada izdevumu tāmi (2.pielikums),
atbilstoši koriģējot darba uzdevumus, ja tiek izdarīti grozījumi likumā „Par valsts
budžetu 2022. gadam” vai citos normatīvajos aktos, kas saistīti ar Ministrijai
pieejamo finanšu līdzekļu apmēru.
3. Pārskatu iesniegšanas kārtība, Pakalpojuma nodošana un pieņemšana
3.1. Institūts iesniedz Ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktoram:
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3.1.1. Pārskatus par finanšu izlietojumu un darba uzdevumu izpildi
(Līguma 3. pielikums) – vienu reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam
pēc attiecīgā ceturkšņa;
3.1.2. Pakalpojuma darbu nodošanas un pieņemšanas aktu – pēc Līguma izbeigšanās,
bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. janvārim.
3.2. Ja iesniegtajos pārskatos, Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas aktā tiek konstatētas
nepilnības, Institūts tās novērš 10 (desmit) dienu laikā pēc Ministrijas pretenzijas
iesniegšanas, precizē un iesniedz Ministrijai atkārtoti.
3.3. Ja Ministrija konstatē trūkumus saistībā ar Līguma 1. pielikumā paredzēto darbu izpildi,
tai ir tiesības aizturēt nākamo izmaksu, līdz Institūts sniedz nepieciešamos skaidrojumus
un novērš trūkumus darbu izpildē.
3.4. Ja Ministrija konstatē nepamatotu darbu neizpildi kopējā, 2022. gadam paredzēto darbu
pārskatā, tā sastāda aktu, tajā norāda konstatētos trūkumus un zaudējumus. Aktu paraksta
abas Puses.
3.5. Ministrija var pieprasīt Institūtam līdzekļu atmaksu par neizpildīto darbu apjomu, un
Institūts par to iebildes nevar celt.
3.6. Ar Pakalpojuma izpildi saistīto sanāksmju apmeklēšanu un komandējumu pārskatus, t.sk.
par Eiropas Savienības institūciju organizētajām tiešsaistes sanāksmēm, Institūts iesniedz
elektroniski Ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamentā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
komandējuma vai tiešsaistes sanāksmes.
4. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un izbeigšana
4.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika
zīmoga datumu un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim un Pušu pienākumu pilnīgai
izpildei.
4.2. Līguma nosacījumus var grozīt vai papildināt, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
4.3. Visi Līguma pielikumi un papildinājumi pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
4.4. No Ministrijas puses Līguma darba uzdevumu izpildi koordinē un kontrolē Ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departaments.
5. Faktisko vai tiesisko apstākļu maiņa
Ja Līguma izpilde nav iespējama saistībā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu, Puse, kura šo
apstākļu iestāšanās rezultātā nebūs pilnībā vai daļēji spējīgs pildīt Līguma noteikumus, par to
ir nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei, informējot par konkrētajiem apstākļiem, to
iespējamo rašanās laiku un ietekmi uz Līgumu. Puses savstarpēji vienojas par turpmāko Līguma
izpildi.
6. Strīdu izšķiršanas kārtība
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, risināmi
savstarpējas vienošanās ceļā. Ja vienošanās nav panākta, strīds risināms Latvijas
Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
6.2. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras noteiktas
Līgumā.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Pušu reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
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7.2. Līguma izpildi uzraudzīšanu, tai skaitā par ziņojumu, pārskatu, pieņemšanas – nodošanas
aktu, defektu aktu un citu ar Līguma izpildi saistītu dokumentu sagatavošanu un
parakstīšanu nodrošina:
7.2.1. Ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departaments;
7.2.2. Institūta Agrobiznesa informācijas un analīzes daļa.
7.3. Līgums kopā ar četriem pielikumiem sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta
veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
8. Pušu rekvizīti
Ministrija
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr. 90000064161
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV69TREL2160317043000
e-pasts: pasts@zm.gov.lv

Institūts
Agroresursu un ekonomikas institūts
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts
Priekuļu novads, LV-41026
PVN Reģ. Nr. LV90002137506
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV07TREL916038801300B
e-pasts: arei@arei.lv

Valsts sekretārs

Direktore

R. Kronbergs

I. Stabulniece

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums
Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumam

Darba plāns 2022. gadam
1. Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina (LEK) sagatavošana
Nr.
Uzdevums
Rezultatīvie rādītāji
1.1. Veikt Latvijas lauksaimniecības
Sagatavots pārskats par
nozares attīstības ekonomisko
lauksaimniecības ekonomisko
analīzi, izmantojot LEK saskaņā ar
kopaprēķinu 2021. gadā un
Eiropas Parlamenta un Padomes
iesniegts Ministrijai. Pārskats
Regulas (EK) Nr.138/2004 I un II
ietver lauksaimniecības galveno
pielikumu
sektoru rādītājus, nozares
ienākumus un lauksaimniecības
IKP kopējā pievienotajā vērtībā
Sagatavoti un nosūtīti dati uz
EUROSTAT:
• par 2021. gadu (2.prognoze)
• par 2021. gadu
• par 2022. gadu (1.prognoze)
1.2. Katru ceturksni novērtēt
Sagatavots novērtējums par
lauksaimniecības produkcijas
lauksaimniecības produkcijas
ražošanas apjomu un
ražošanas apjomu un
lauksaimniecības ekonomisko
lauksaimniecības ekonomisko
attīstību iekļaušanai tautsaimniecības attīstību. Novērtējums iesniegts
attīstības novērtējumā (tostarp par
Ministrijā un Centrālās
cūkgaļas, liellopu, kazas un aitas
statistikas pārvaldē:
gaļas ražošanu)
• par 2021. gada IV ceturksni
• par 2022. gada I ceturksni
• par 2022. gada II ceturksni
• par 2022. gada III ceturksni
1.3. Ikgadējais rezultātu apkopojums
Par 2021. gadu
„Lauksaimniecības sektora rādītāju
analīze izmantojot LEK” elektroniski
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Termiņš
31. maijs

31. janvāris
30. septembris
30. novembris

1. marts
1. jūnijs
1. septembris
1. decembris
15. novembris

2. Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības nodrošināšana
Nr.
Uzdevums
Rezultatīvie rādītāji
Termiņš
2.1.
Saimniecību izlases kopas uzturēšana
2.1.1. Aktuālās saimniecību kopas
Sagatavots papildus
28. februāris
izvērtēšana atbilstoši izlases plānam,
saimniecību saraksts, lai
papildus saimniecību saraksta
nodrošinātu 1000 saimniecību
sagatavošana
SUDAT izlases kopā
2.1.2. Saimniecību svaru noteikšana.
Noteikti svari 2021. gada
1. oktobris
SUDAT izlases kopas
saimniecībām
2.2.
SUDAT veidlapas un datu bāzes pilnveidošana
2.2.1. Veidlapas papildināšana atbilstoši ES Sagatavota veidlapa 2021.
1. marts
FADN un nacionālajām vajadzībām
gadam un pilnveidota datu
un to iestrāde datu bāzē
bāze atbilstoši veidlapai
2.2.2. Kontroles algoritmu pilnveidošana un Atbilstoši 2021. gada veidlapai 1. marts
to iestrāde datu bāzē
pilnveidoti kontroles algoritmi
un veikta to iestrāde datu bāzē
2.2.3. Konvertācijas algoritmu
Sagatavoti 2021. gada
1. oktobris
pilnveidošana atbilstoši kārtējā gada
saimniecību datu konvertācijas
pārskatam
algoritmi ES FADN formātā
2.2.4. Robežlielumu noteikšana un iestrāde
Aktualizēti robežlielumi
1. marts
datu bāzē
atbilstoši 2021. gadam
2.2.5. ES FADN robežlielumu sagatavošana Aktualizēti un nosūtīti ES
1. oktobris
un nosūtīšana.
FADN robežlielumi atbilstoši
2021. gadam
2.3.
Saimniecību datu ieguve un apstrāde (ne mazāk kā no 1000 saimniecībām)
2.3.1. Veidlapas izdrukas eksemplāru (līdz
1600 veidlapas eksemplāri
1. marts
1600 gab. papīra formā) sagatavošana nodoti LLKC
un nodošana LLKC
2.3.2. Rokasgrāmatas izmaiņu sagatavošana Nodotas rokasgrāmatas
1. marts
un nodošana LLKC
izmaiņas LLKC
2.3.3. LLKC konsultēšana
Konsultācijas LLKC par datu
Pēc
sagatavošanu
vajadzības
2.3.4. ES un valsts atbalsta datu
ES un valsts atbalsta dati no
1. oktobris
pieprasīšana no LAD, to apstrāde,
LAD par 1000 saimniecībām
ielāde datu bāzē
ielādēti SUDAT datu bāzē
2.3.5. Kontrolei nodoto saimniecību datu
Sagatavoti 1000 SUDAT
1. novembris
pārbaude, kļūdu protokolu analīze
saimniecību grāmatvedības
pārskati par 2021. gadu
2.3.6. Saimniecību darbības rezultātu
Sagatavoti 1000 SUDAT
29. decembris
salīdzinošās analīzes rezultātu
saimniecību salīdzinošās
sagatavošana un nodošana LLKC
analīzes rezultāti par 2021.
elektroniskā veidā
gadu un nodoti LLKC
2.3.7. Datu konvertācija ES FADN formātā 1000 saimniecību dati par
20. novembris
un ielāde RICA-1 sistēmā
2021. gadu RICA-1 sistēmā
2.3.8. Kontroles procedūru veikšana ES
Apstiprināti 1000 saimniecību 20. decembris
FADN datu bāzē, kļūdu labošana,
dati par 2021. gadu
specifisko situāciju atrunāšana
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2. Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības nodrošināšana
Nr.
Uzdevums
Rezultatīvie rādītāji
Termiņš
2.3.9. Atbilžu sagatavošana ES FADN
Sniegtas atbildes uz ES FADN Pēc
vienība papildus jautājumiem par
vienība papildus jautājumiem
vajadzības
Latvijas iesniegtajiem datiem, to
atbilstību citiem informācijas avotiem
2.3.10. Datu analīze un sagatavošana LEK.
Veikta datu analīze, sagatavoti 1. novembris
dati LEK
2.3.11. Standarta izlaides aprēķināšana 2020. Aprēķinātas standarta izlaides
1. novembris
gadam
par 64 ražošanas nozarēm
2.4.
Sakaru aģentūras un kompetentās
Veiktas sakaru aģentūras un
Pēc
iestādes funkciju veikšana un Latvijas kompetentās iestādes funkcijas vajadzības
pārstāvēšana ES FADN komitejā
un pārstāvēta Latvija ES
Briselē
FADN komitejā Briselē
3. Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana
Rezultatīvie
Nr.
Uzdevums
rādītāji
3.1. Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības
nodrošināšana:
3.1.1. Informācijas vākšana un apkopošana par
93 ziņotāju
lauksaimniecības produktu cenām un apjomu
3.1.2. Apkopotās informācijas atbilstības pārbaudes
12 pārbaužu
3.1.3. Lauksaimniecības produktu cenu un apjomu
580 ziņojumu
informācijas nosūtīšana:
3.1.3.1. Eiropas Komisijai
504 ziņojumi
3.1.3.2. ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas
64 ziņojumi
nozares nodaļai informāciju pa nedēļām un mēnešiem
3.1.3.3. Centrālajai statistikas pārvaldei pa mēnešiem
12 ziņojumu
3.2. Informācijas par lauksaimniecībā izmantojamo resursu 4 ziņojumi/4
cenām vākšana un apkopošana/cenu indeksu
ziņojumi
aprēķināšana un ziņošana Centrālajai statistikas
pārvaldei
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Termiņš

pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
reizi
ceturksnī/
ceturksnī

2.pielikums
Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumam

Izdevumu tāme 2022. gadam
Nr.p.k.
Izdevumu postenis
Finansējums, EUR
1.
Komandējumu izdevumi
1 500
2.
Datu bāzes uzturēšana
5 000
3.
Personāla izmaksas
101 000
4.
Darba devēja sociālais nodoklis
24 330
5.
Pakalpojuma materiālās un ārpakalpojumu izmaksas
6 804
6.
Infrastruktūra
17 135
Kopā izdevumi
155 769 *
* 2022. gada I ceturksnī Institūts veic avansa maksājumu EUR 40 000 apmērā SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" SUDAT darbības nodrošināšanai. Iepriekš minēto
izdevumu segšana tiks kompensēta no šī līguma 2.1.4.apakšpunktā minētās standarta samaksas.
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3.pielikums
Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumam

Saskaņots
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departaments
(datums)
Pārskats par finanšu izlietojumu un darba plāna izpildi 2022. gada __ ceturksnī
1. Finanšu izlietojums (uzkrājošā kārtībā)
Summa
tāmē,
EUR

Tāmes pozīcija (nosaukums)

Faktiskie
Izdevumi
izdevumi, __.ceturksnī,
EUR
EUR

Komandējumu izdevumi
Datu bāzes uzturēšana
Personāla izmaksas
Darba devēja sociālais nodoklis
Pakalpojuma materiālās un ārpakalpojumu
izmaksas
6. Infrastruktūra
Kopā izdevumi
Cita informācija:
1.
2.
3.
4.
5.

Ar saviem parakstiem apliecinām, ka šajā kopsavilkumā apkopotā informācija atbilst darījumu
un to samaksu apliecinošiem dokumentiem, kas radušies saistībā ar 2022. gada ___.janvāra
līgumu Nr.______
2. Darba uzdevuma izpilde
2.1. Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana:
…
2.2. Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbības nodrošināšana:
…
2.3. Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana:
…
___________________
Agroresursu un ekonomikas institūta grāmatveža vārds, uzvārds un paraksts:
___________________
Agroresursu un ekonomikas institūta direktora vārds, uzvārds un paraksts:
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4. pielikums
pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumam

AREI apakšprogrammas 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā ietvaros paredzētā 2022. gada finansējuma apjoma
maksāšanas grafiks pa ceturkšņiem
2022. gads kopā

155 769 (euro), t.sk.:

I ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis
IV ceturksnis

75 000 (euro)
40 000 (euro)
15 000 (euro)
25 769 (euro)
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