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Ministru kabineta rīkojums Nr. 640
Rīgā 2015. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 54 23. §)

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
Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 21. panta ceturto daļu un 21. 2 panta pirmo daļu, kā arī ievērojot atvasinātu
publisku personu - valsts zinātniskā institūta "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" (turpmāk - Priekuļu
institūts) Zinātniskās padomes 2014. gada 10. novembra lēmumu Nr. 15.-2014, valsts zinātniskā institūta "Valsts
Stendes graudaugu selekcijas institūts" (turpmāk - Stendes institūts) Zinātniskās padomes 2014. gada 10. novembra
lēmumu Nr. 6, valsts zinātniskā institūta "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" (turpmāk - Agrārās
ekonomikas institūts) Zinātniskās padomes 2014. gada 10. novembra lēmumu Nr. 8, valsts zinātniskā institūta
"Latvijas Valsts augļkopības institūts" (turpmāk - Dobeles institūts) Zinātniskās padomes 2014. gada 22. oktobra
lēmumu Nr. 10 un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta 2014. gada 10. decembra lēmumu Nr. 8-147, kā arī
Latvijas Zinātnes padomes 2014. gada 18. decembra atzinumus Nr. 1/3. n-142 un Nr. 1/3. n-143:
1. Ar 2016. gada 1. janvāri reorganizēt:
1.1. Stendes institūtu un Agrārās ekonomikas institūtu, pievienojot tos Priekuļu institūtam un uz to bāzes izveidojot
atvasinātu publisku personu - zinātnisko institūtu "Agroresursu un ekonomikas institūts" (turpmāk - Agroresursu un
ekonomikas institūts), un nodot to Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā;
1.2. Dobeles institūtu un nodot to Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā kā atvasinātu publisku
personu - zinātnisko institūtu "Dārzkopības institūts" (turpmāk - Dārzkopības institūts).
2. Agroresursu un ekonomikas institūts ir šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto zinātnisko institūtu funkciju,
personāla, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu, arhīvu, materiālo un nemateriālo vērtību, kā arī
nekustamo īpašumu un kustamās mantas pārņēmējs.
3. Zemkopības ministram izveidot reorganizācijas komisiju šā rīkojuma 1. punktā minētās reorganizācijas
īstenošanai.
4. Noteikt, ka Agroresursu un ekonomikas institūtam ir šādas funkcijas:
4.1. veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus par lauksaimniecības un lauku vides resursiem, to ilgtspējīgas un
ekonomiski pamatotas izmantošanas iespējām, īpašu uzmanību veltot laukaugu selekcijai, to ģenētisko resursu
izpētei un izmantošanai selekcijā, laukaugu šķirņu uzturēšanai, pavairošanai un izplatīšanai, Latvijā izaudzēto
kartupeļu šķirņu stādāmā materiāla atveseļošanai, videi draudzīgu un ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrādei, no ekonomikas
viedokļa izvērtējot to piemērotību dažādām saimniekošanas sistēmām, augkopības resursu kā dažādu nozaru
ražošanas izejvielu kvalitātes izvērtēšanai, ražošanas procesu efektivitātei un uzņēmumu konkurētspējai,
lauksaimniecības un zivsaimniecības bioresursu industrijas ilgtspējīgai attīstībai un lauku teritoriju sociālekonomiskai
attīstībai;
4.2. veicināt zinātnes, izglītības un prakses integrētu attīstību lauksaimniecības un ekonomikas nozarē;
4.3. veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā;
4.4. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses un īstenot starptautisko zinātnisko sadarbību, piedaloties
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4.4. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses un īstenot starptautisko zinātnisko sadarbību, piedaloties
un rīkojot zinātniskās konferences, seminārus un citus ar zinātnisko darbību saistītus pasākumus;
4.5. informēt sabiedrību un sniegt konsultācijas par Agroresursu un ekonomikas institūta kompetencē esošiem
jautājumiem;
4.6. sagatavot lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu;
4.7. nodrošināt Latvijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas
darbību;
4.8. uzturēt Valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai ietekmes
nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu;
4.9. veicināt lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstību;
4.10. nodrošināt laukaugu ģenētisko resursu kolekcionēšanu, saglabāšanu, raksturošanu, izvērtēšanu un
izmantošanu;
4.11. novērtēt laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības;
4.12. īstenot ar zinātnisko pētniecību tieši nesaistītu darbību atbilstoši darbības mērķim.
5. Noteikt, ka Dārzkopības institūtam ir šādas funkcijas:
5.1. veikt lietišķos un fundamentālos pētījumus dārzkopības un pārtikas jomā;
5.2. izstrādāt konkurētspējīgas, vidi saudzējošas augļu, ogu un dārzeņu audzēšanas, uzglabāšanas un pārstrādes
tehnoloģijas un izveidot Baltijas jūras reģionam piemērotas augļaugu šķirnes;
5.3. nodrošināt ekspertīzi dārzkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās
īstenošanai;
5.4. nodrošināt Latvijas augļu koku, ogulāju, dārzeņu un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzību un veicināt to
ilgtspējīgu izmantošanu;
5.5. sadarbojoties ar zinātniskajām un izglītības institūcijām, veicināt zinātnes, profesionālās un akadēmiskās
izglītības integrētu attīstību dārzkopības nozarē;
5.6. sadarbojoties ar Latvijas dārzkopības un pārtikas nozaru interešu grupām un komersantiem, veicināt zināšanu
pārnesi un inovāciju ieviešanu;
5.7. īstenot ar zinātnisko pētniecību tieši nesaistītu darbību atbilstoši darbības mērķim.
6. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no:
6.1. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 729 "Noteikumi par darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās
kapacitātes attīstība"" paredzētajiem finanšu līdzekļiem;
6.2. šā rīkojuma 1. punktā minēto zinātnisko institūtu finanšu līdzekļiem.
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Zemkopības ministrs Jānis Dūk lavs
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