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Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2015.gada darba plāns
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Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība” ietvaros:

1.6.

Nodrošināt augsti profesionālu pārtikas, veterināro un fitosanitāro robežkontroli, pastiprināti kontrolējot
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, lai nodrošinātu, ka LR un ES netiktu ievesti bīstamu
dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāji.
Pilnveidot normatīvos aktus pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, nodrošinot, ka uzņēmumi
darbojas tikai ekspluatācijā nodotās būvēs un atbilstoši plānotajam un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam (saskaņā ar MK 02.09.2014. sēdes protokola Nr.46
32.§ 4.punktu.).
Atvieglot prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas mājražotājiem, sniedzot iespēju daļu no saražotās pārtikas
izplatīt citam mazumtirdzniecības uzņēmumam, neveicot uzņēmuma atzīšanu.
Veicināt efektīvus uz riska analīzi balstītus uzraudzības un kontroles pasākumus, saskaņot valsts
uzraudzības un kontroles programmas.
Izstrādāt un ieviest rīcības plānu par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un pilnveidot zāļu
atliekvielu uzraudzības programmu.
Izstrādāt nosacījumus un prasības vienotas dzīvnieku datubāzes izveidošanai.

1.7.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

30.12.2015.

VPD, TTAD

s

1.8.

Modernizēt un integrēt oficiālo kontroļu regulējuma sistēmu atbilstoši ES rīcībpolitikai visā
lauksaimniecības un pārtikās ķēdē.
Veicināt dzīvnieku un pārtikas produktu eksporta iespējas uz trešajām valstīm;

30.12.2015.

VPD, LD

s

30.12.2015.

VPD

s

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.9.

v

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

v

30.12.2015.

VPD

s

30.12.2015.

VPD

s

30.12.2015.

VPD

s

v

Nr.
p.k.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Izpildes
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Atbildīgais
departaments
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citiem
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Aktualizēt esošās cūku liemeņu klasificēšanas metodes un izstrādāt jaunas metodes, veicinot cūkgaļas
ražošanas attīstību Latvijā.
Nodrošināt Eiropas Komisijas lēmumu izpildi, lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus, veicinot
godīgu konkurenci starp uzņēmējiem.
Samazināt administratīvo slogu pārtikas aprites jomā: samazināt obligāto apmācību biežumu, optimizēt
svaigpiena kvalitātes datu bāzi, samazināt prasības nefasētas pārtikas marķēšanai.
Pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā.

30.12.2015.

VPD

s

30.12.2015.

VPD

s

30.12.2015.

VPD

s

30.12.2015.

VPD

s

Veicināt efektīvu Eiropas Savienības programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem („Skolas auglis un dārzenis” un „Skolas piens”) īstenošanu Latvijā.

01.09.2015.

TTAD

s

1.10.2015.

LAAD

vp

30.12.2015.

MD

v

30.12.2015.

VPD

vp

1.06.2015.

LAAD

v

30.12.2015.

LAAD

v

30.12.2015.

TTAD

v

TTAD

v

Uzdevumi

2.Darbības virziena „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:
2.1.

2.2.

Sagatavot un saskaņot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, lai nodrošinātu efektīvu resora
iestāžu darbību ELFLA un EZJF vadības un kontroles sistēmas nodrošināšanai (2014.-2020.plānošanas
periods).
Nodrošināt meža īpašniekiem iespēju iesniegumus un pārskatus iesniegt tiešsaistes režīmā.

2.6.

Sniegt atbalstu ražotāju grupām pieteikumu sagatavošanā, lai reģistrētu Latvijas produktus ES
aizsargātajos reģistros, tādējādi integrējot Latvijas kultūru un tradīcijas Eiropas Savienībā pārtikas nozarē,
veicinot uzņēmumu konkurētspēju un efektivitātes pieaugumu.
Pilnveidot dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi sistēmu, nosakot minimālo
akcīzes nodokļa likmi un transportlīdzekļu veidus, kuros šo degvielu turpmāk drīkstēs izmantot,
dīzeļdegvielas apjomu diferencēt pa nozarēm atbilstoši to ražošanas vajadzībām.
Nodrošināt atbalsta iespējas mazo un vidējo saimniecību attīstībai, lauku tūrisma attīstībai, darbības
dažādošanai, pievienotās vērtības radīšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Veicināt lielveikalu tīklu lojalitāti vietējiem lauksaimniecības ražotājiem un produktiem

2.7.

Atbalstīt vietējo produktu mārketinga pasākumus.

30.12.2015.

2.8.

Izstrādāt normatīvo aktu atbalsta saņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pieejamā finansējuma ietvaros, lai atbalstu savas darbības uzsākšanai saņemtu jaunie lauksaimniecības un
meža nozares kooperatīvi, sagatavot ziņojumu par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības īstenošanas gaitu.

1.11.2015.

2.3.

2.4.

2.5.

LAAD

vp

Nr.
p.k.

Uzdevumi

2.9.

Lauku attīstības programmas ietvaros nodrošināt papildus atbalstu investīcijām materiālajos aktīvos
pārtikas uzņēmumiem, kas ievieš inovācijas.

2.10.

Paredzēt atbalsta iespējas inovatīvu produktu mārketinga aktivitātēm.

2.11.

2.16.

Pilnveidot valsts atbalsta noteikumus kredītgarantiju un kredītprocentu saņemšanai ES fondu sekmīgākai
apguvei, paplašinot attiecināmo izmaksu pozīciju loku, kā arī zemes kreditēšanas nosacījumus. Izstrādāt
ikgadējā valsts atbalsta noteikumus, precizējot nosacījumus atbalsta saņemšanai, samazinot
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem.
Nodrošināt atbalsta iespējas bioloģiskajiem lauksaimniekiem par lauksaimniecības platību, kas
apsaimniekota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.
Lauku attīstības programmas ietvaros nodrošināt atbalstu investīcijām materiālajos aktīvos pārtikas
uzņēmumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei, kā arī papildus atbalstu pārtikas uzņēmumiem, kas
ražo uzturā ieteicamos produktus
Pilnveidot neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokļa administrēšanu, veicot izmaiņas
administrēšanas procesā, padarot sabiedrībai pieejamāku informāciju par neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apsekojuma rezultātiem.
Panākt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts atbalstam vienlīdzīga atbalsta līmeņa
nodrošināšanai.
Nodrošināt atbalsta iespējas lauku saimniecību modernizācijai un attīstībai, palielinot to konkurētspēju.

2.17.
2.18.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

30.12.2015.

LAAD,
TTAD

v

30.12.2015.

TTAD,
LAAD

v

LAAD
1.10.2015.

v

1.07.2015.

LAAD

vp

1.07.2015.

LAAD,
TTAD,

v

1.08.2015.

LAAD

vp

30.12.2015.

TTAD,BFD

vp

30.12.2015.

LAAD

v

Izstrādāt Meliorācijas politikas pamatnostādnes, nosakot prioritāros pasākumus politikas īstenošanā.

30.12.2015.

MD

v

Apstiprināt pamatprincipus koku ciršanas apjomu noteikšanai, nodrošinot /s "Latvijas Valsts meži"
stabilizējošo lomu koksnes resursu pieejamībā un nozares konkurētspējas attīstībā.
Veikt analīzi, izstrādājot priekšlikumus, par a/s „Latvijas Valsts meži” stabilu, ilgtspējīgu un
prognozējamu dividenžu politiku.
Turpināt AS „Latvijas Valsts meži” meža zemes iegādes programmu.

1.07.2015.

MD

v

30.12.2015.

MD

vp

30.12.2015.

MD

30.12.2015.

ZD

30.12.2015.

LAAD

Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību zivsaimniecības nozares konkurētspējas attīstībai un ar to saistīto
dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
ietvaros.
Nodrošināt atbalsta iespējas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pašvaldībām un lauku
uzņēmējiem, infrastruktūras attīstībai.

vp
v
vp

Nr.
p.k.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.

2.31.

2.32.
2.33.
2.34.

2.35.

Uzdevumi

Nodrošināt Lauku attīstības programmu 2014-2020.gadam pasākumu ieviešanu īpaši akcentējot atbalstu
zināšanu un inovāciju līmeņa celšanai, mazajām un vidējām saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem,
ilgtspējīgai vides un dabas resursu apsaimniekošanai un teritorijas apdzīvotības saglabāšanai.
Nodrošināt Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumu normatīvo aktu
izstrādi un ieviešanu īpaši akcentējot atbalstu zivju produkcijas noieta tirgu paplašināšanai, akvakultūras
produkcijas ražošanas apjomu palielināšanai, zvejniecības konkurētspējas nodrošināšanai.
Tiešo maksājumu atbalsts: nodrošināt pamatotu nosacījumu izstrādi un nozares ilgtspējīgu attīstību
sekmējošu jaunu atbalsta shēmu ieviešanu (mazo lauksaimnieku shēma, maksājums gados jaunajiem
lauksaimniekiem, brīvprātīgs saistītais atbalsts).
Tiešo maksājumu atbalsts: nodrošināt nozares attīstību sekmējošu nosacījumu izstrādi un īstenošanu
maksājumam par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm (zaļināšanas maksājums).
Tiešo maksājumu atbalsts: nodrošināt papildus pagaidu valsts atbalsta piešķiršanu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

30.12.2015.

LAAD

s

30.12.2015.

ZD

s

15.12.2015.

TTAD

s

15.12.2015.

TTAD

s

30.12.2015.

TTAD

s

Uzraudzīt Tiešo maksājumu nosacījumu ieviešanu un piemērošanu.

30.12.2015.

TTAD

Nodrošināt optimālu visu pieejamo valsts rezervē esošo piena kvotu izlietojumu un pēc piena kvotas
sistēmas atcelšanas piena uzskaites sistēmas saglabāšanos.
Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana – sadarbībā ar LLKC un vietējām
pašvaldībām – īstenojot pasākumus, lai palielinātu Latvijas pārtikas preču īpatsvaru publiskajos
iepirkumos un patēriņā. Turpināt līdzdarbību pie zaļo publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanas.
Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi izstrādāt EP regulas Nr.
995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus un EP regulas Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmu kokmateriālu importam un
nodrošināt tās darbību.
Nodrošināt Latvijas zemes fonda darbības uzsākšanu, t.sk. normatīvo aktu izstrādi.

1.07.2015.

LD

s

30.12.2015.

TTAD

s

1.07.2015.

MD

s

30.12.2015.

MD

vp

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā.

30.12.2015.

TTAD

Dalība ES tiesību aktu projektu izstrādē ES tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības
produktu nozarē) un lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas jomā, attiecīgu Latvijas tiesību aktu
projektu izstrāde, kā arī iepriekšminēto tirgus un veicināšanas pasākumu instrumentu īstenošanas
uzraudzība.

30.12.2015.

TTAD

Dalība “Rokasgrāmatas” sagatavošanā par tiešo maksājumu nosacījumu un savstarpējās atbilstības
piemērošanu un to skaidrojumiem.

01.04.2015.

TTAD

Nr.
p.k.

2.36.
2.37.
2.38.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un virzīšana apspriešanai.

01.07.2015.

TTAD

Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares
padomes ietvaros.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai konkurences jomā atbilstoši
lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm

30.12.2015.

TTAD

30.12.2015.

TTAD

Izstrādāt piedāvājumu prakšu saimniecību, stipendiju u.c. atbalstam lauksaimniecības nozares
izglītojamajiem profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestādēs.

1.07.2015.

SLSAD

s

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkla darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un lauku iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku
un zivsaimniecības atkarīgo teritoriju attīstības iespējām plānojot 2014.-2020.gada ES fondu atbalsta
aktivitātes.

30.12.2015.

LAAD,ZD

s

1.11.2015.

MD

v

30.12.2015.

MD

v

30.12.2015.

ZD

v

30.12.2015.

LD, MD

s

30.12.2015.

LD,ZD,MD

s

30.12.2015.

LD

s

Uzdevumi

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

3.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
3.1.

3.2.

4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta finansējuma piešķiršanas veicināšanai nacionālā meža monitoringa
sistēmai zinātniski pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides, t.sk. meža bioloģiskās
daudzveidības, stāvokli valstī.
Pilnveidot normatīvos aktus, kas veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, meža kapitāla vērtības
pieaugumu, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu.
Jauno kopējās zivsaimniecības politikas iniciatīvu iestrāde Latvijas zivsaimniecības pārvaldības sistēmā,
t.sk. valsts informācijas sistēmas “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”
pilnveides uzsākšana elektronisko zvejas produktu izsekojamības sistēmas izstrādei
Sagatavot un iesniegt EK informāciju par plānotajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas vai
samazināšanas un CO2 piesaistes saglabāšanas vai palielināšanas pasākumiem mežsaimniecībā un
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanā.
Veicināt Latvijas zemes un ūdeņu resursu aizsardzību, augu veselību un šo resursu pieejamību Latvijas
iedzīvotājiem, tās racionālu un efektīvu izmantošanu, kā arī izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platību ilgtspējīgu saglabāšanu un paplašināšanu.
Sakārtot likumdošanu par Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Saglabāt ģenētiski modificētu organismu ĢMO brīvas teritorijas Latvijā un saglabāt iespēju pašvaldībām
pieņemt saistošos noteikumus par ĢMO brīvām teritorijām.
Nodrošināt Zvejniecības likumā paredzēto izmaiņu iestrādāšanu zvejniecības pārvaldībā

30.12.2015.

VPD, LD

1.07.2015.

ZD

Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai veicinātu zivju resursu atražošanas efektivitāti un ilgtspēju publiski
izmantojamos ūdeņos
Pilnveidot normatīvos aktus sēklu un pavairojamā materiāla jomā saskaņā ar ES prasībām, kā arī
nodrošināt administratīvā sloga samazināšanu. Izstrādāt nosacījumus augu augšanas substrātu kvalitātes
atbilstības novērtēšanai un tirdzniecībai.
Sagatavot nacionālo monitoringa ziņojumu FAO, par augu ģenētisko resursu otrā Globālā darbības plāna
(Second Global Plan of Action for PGRFA) pasākumu ieviešanu Latvijā.
Uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu.

1.07.2015.

ZD

30.12.2015.

LD

1.09.2015.

LD

30.12.2015.

LD

30.12.2015.

MD

Nr.
p.k.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

4.15

Uzdevumi

Nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, uzlabojot valsts un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu darbību.
Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas
datiem.
Nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, piesaistīt ES fondu līdzekļus
sistēmu atjaunošanā un pārbūvē.

30.12.2015.

30.12.2015.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

v

s

MD

MD

5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
5.1.

5.2.

5.3.

v
Vadīt ES Padomes lauksaimniecības un zivsaimniecības jomas sanāksmes Briselē un neformālo ES 1.07.2015.
Lauksaimniecības un zivsaimniecības Ministru padomes sanāksmi Rīgā atbilstoši prezidentūras
prioritātēm. Īstenot prioritāros darbības virzienus, sastādot Ministru padomes sanāksmju darba kārtības.
Prezidentūras laikā īstenot Latvijas prezidentūras darba programmu un prioritāros virzienus ZM atbildības
jomās. Sagatavot un nodrošināt Latvijas prezidentūru ES Padomē ZM kompetences jautājumos saskaņā ar 1.07.2015.
MK apstiprināto rīcības plānu un prezidentūras darba programmu, kā arī turpmāk izmantot šo procesu
laikā iegūto ZM institucionālās kapacitātes paaugstinājumu.
Koordinēt un vadīt pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem dalībai ES 01.07.2015.Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes 30.12.2015
formātos, un sanāksmēs, kur skata ZM kompetencē esošus jautājumus.

SLSAD
v; s
SLSAD

SLSAD

Nr.
p.k.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Uzdevumi

Izvērtēt un mazināt administratīvo slogu nozares uzņēmējiem, t.sk. uz klientu vērstas pakalpojumu
sniegšanas sistēmas ZM un tās padotības iestādēs turpinot „vienas pieturas aģentūras” un īstenojot
„klusēšanas - piekrišanas” principu ieviešanu.
Mazināt normatīvismu un administratīvo slogu t.sk tiesību aktu projektu izstrādē nodrošināt sabiedrības
pārstāvju vai nozares ekspertu dalību, kvalitatīvo un kvantitatīvo izpētes metožu izmantošana ietekmes
izvērtēšanai.
Uzraudzīt ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas efektivitāti, izmantošanas ekonomiskumu un uzskaites pilnīgumu, t.sk. nodrošināt
informācijas pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgumu par ministrijas valdījumā esošajiem valsts īpašumiem
ZM vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības (NĪP)
modulī.
Nodrošināt zemesgrāmatā neierakstīto nekustamā īpašuma objektu, t.sk. valsts meža zemes reģistrāciju
zemesgrāmatā un turpināt to nekustamā īpašuma objektu atsavināšanu, kas vairs nav nepieciešami ZM
funkciju veikšanai.
Uzlabot kvalitāti ministrijā izstrādājamajiem tiesību aktu anotācijām, t.sk anotācijas izstrādei piesaistīt
sabiedrības pārstāvjus vai nozares ekspertus, administratīvā sloga ietekmes izvērtējums un administratīvo
izmaksu monetārais novērtējums.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.12.2015.

Visi nozaru
departamenti

s

30.12.2015.

Visi nozaru
departamenti

r

30.12.2015.

BFD

s

30.12.2015.

BFD

s

30.12.2015.

JD un visi nozaru
departamenti

r

5.9.

Samazināt steidzamo tiesību aktu projektu skaitu.

30.12.2015.

JD un visi
nozaru
departamenti

5.10.

Paātrināt ES fondu līdzekļu apguvi.

30.12.2015.

LAAD; ZD

5.11.

Celt profesionalitāti ministrijas darbiniekiem.

30.12.2015.

JD, PSAN,IAN
un visi nozaru
departamenti

5.12.

Pilnveidot dokumentu apriti un pārvaldību ministrijā (to skaitā, ierobežotas pieejamības informācijas un
valsts noslēpuma objektu)

30.12.2015.

AD

5.13.

Uzlabot nepieciešamo iepirkumu plānošanas procesu un samazināt ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu
realizēšanas specifikāciju izstrādei nepieciešamo laiku.

30.12.2015.

AD

5.14.

Uzlabot kvalitāti ministrijā izstrādājamajiem iepirkuma līgumiem un pilnveidot noslēgto līgumu izpildes

30.12.2015.

AD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

r
r
r

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

kontroli.
5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Veikt novērtējumu un sniegt atzinumu EK par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles
sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka EK iesniegtās izdevumu
deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par periodu 01.07.2014.30.06.2015.)
Veikt sākotnējo Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas atbilstības
izvērtēšanu un sniegt atzinumu par iekšējās kontroles vidi, riska pārvaldību, vadības un kontroles un
uzraudzības pasākumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1303/2013 124.
panta 2. punkta prasībām.
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2015.-2021. g. sniegt novērtējumu par ministrijas un padotības
iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām. Nodrošināt 2015. gadā noteiktās kopējās valsts pārvaldes
auditējamās prioritātes izpildi par ministrijas resorā izveidotās informācijas tehnoloģiju vadības sistēmas
iekšējo auditu.
Sabiedrības informēšana par EZF un EJZF pasākumiem un publiskā finansējuma piesaistes iespējām.

30.12.2015.
ZM IAN

30.10.2015.

ZM IAN

30.12.2015.

ZM IAN

30.12.2015.

ZD
BFD, MD,
LAAD

5.19.

Sagatavot priekšlikumus par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam.

30.12.2015.

5.20.

Nodrošināt valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts budžetā.

30.12.2015.

5.21.

Nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto Eiropas lauksaimniecības garantiju
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kompetentās iestādes funkciju izpildi.

30.12.2015.

5.22.

5.23.

Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 noteikto Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 noteikto Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas
Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu.

BFD

BFD

BFD
30.12.2015.

30.12.2015.

BFD

v

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

5.24.

Nodrošināt ZM konsolidēto finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskatu sagatavošanu Valsts kases epārskatu sistēmā.

30.12.2015.

BFD

5.25.

Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites sistēmā Horizon.

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

TTAD

1.10.2015.

TTAD

30.12.2015.

TTAD

30.12.2015.

TTAD

30.12.2015.

TTAD

30.12.2015.

TTAD

5.26.

5.27.
5.28.

5.29.

5.30.

Pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un meža nozares intereses starptautisko
organizāciju (OECD, PTO un zivsaimniecības reģionālo pārvaldības un sadarbības organizāciju)
struktūrās un aktivitātēs, kā arī sarunu procedūrās par iestāšanos OECD.
Sagatavot Lauksaimniecības gada ziņojumu
ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros izplatīto dokumentu)
izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības
un mežu nozaru intereses.
Jautājumu aprites koordinēšana ministrijā un padotības iestādēs par ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū
par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus un sagatavojot
atbilstošu ministrijas nostāju.
Uzraudzīt lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS) darbības,
koordinēt bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanu un uzraudzīt
lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmas (ISAMM) darbības.

5.31.

Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un uzkrāšana,
novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana.

5.32.

Turpināt LAP 2007.-2013.gadam un ZRP 2007.-2013.gadam uzraudzību, efektīvu ieviešanu, nodrošinot
max. pieejamā finansējuma apguvi

5.33.
5.34.

Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu
Uzraudzīt, koordinēt un nodrošināt ZM starptautiskos sadarbības procesus (t.sk. ienākošās ārvalstu augsta
līmeņa oficiālo delegāciju vizītes, ZM augstāko amatpersonu vizītes, ZM dalība starptautiskajās

30.12.2015.

LAAD/ZD

30.12.2015.

TTAD/LAAD

30.12.2015

SLSAD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

orgnanizācijās)
5.35.

Koordinēt un uzraudzīt ZM kompetencē esošo Eiropas Savienības palīdzības programmu (Transition
Facility, IPA, ENPI) administratīvās spējas stiprināšanai projektu un citu starptautisko finanšu
instrumentu programmu projektus.

SLSAD
30.12.2015

Apzīmējumi: v- Valdības rīcības plāns; vp- prioritārs priekšlikums Valdības rīcības plānam; s- uzdevums ZM stratēģijas darbības virziena ietvaros; r- no Ministru prezidenta 2015.g. rezolūcijas Nr.111-1/25 izrietošs uzdevums.

Pielikumā: Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2015. gadā (saskaņā ar Ministru kabineta
2014.g. 26.augusta sēdē Nr.24. 45.§ 13.13. apakšpunktā noteikto) uz 15.lpp.

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Kreitiņš 67878712

D.Lucaua

Pielikums
Zemkopības ministrijas 2015.g. darba plānam*

Normatīvo aktu projektu saraksts,
kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2015. gadā.
Nr.p.
k.

Normatīvā akta
veids

1.

MK noteikumi

2.

MK noteikumi

3.

MK noteikumi

4.

MK noteikumi

5.

MK noteikumi

6.

MK noteikumi

7.

MK noteikumi

8.

MK noteikumi

9.

MK noteikumi

10.

MK noteikumi

11.

MK noteikumi

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

1.pusgads.

TTAD

1. pusgads

ZD

1. pusgads

ZD

Grozījumi noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas
ūdeņos
Grozījumi noteikumos par kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu
Grozījumi Zivju fonda nolikumā

1. pusgads

ZD

1. pusgads

ZD

1. pusgads

ZD

Grozījumi MK 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 „Prasības veterinārmedicīniskās
prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem un to reģistrācijas un
reģistrācijas anulēšanas kārtība”
Grozījums MK 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un
iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un
atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījumi MK 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi MK 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas
pakalpojumiem”
Grozījumi MK 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 „Noteikumi par dzīvnieku
ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai”

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

Normatīvā akta nosaukums
Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
MK 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās
izglītības iestādēs".
Grozījums MK 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 „Zvejas un akvakultūras
produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās
kontroles kārtība”
Grozījumi noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Grozījumi MK 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”
MK noteikumi Grozījumi MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma
prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”
MK noteikumi Grozījumi MK 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un
nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
MK noteikumi Grozījumi MK 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta
nolikums”
MK rīkojums
MP rīkojums "Par Ministru prezidenta 2013.gada 16.jūlija rīkojuma Nr.274 „Par darba grupu
normatīvā regulējuma pilnveidei mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas” atzīšanu par spēku
zaudējušu
MK rīkojums
Grozījums MK 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra
izplatīšanās ierobežošanai””
MK
Par MK 2013.gada 10.decembra protokollēmuma (prot. Nr.66, 59. §) “Rīkojumā projekts
protokollēmum "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā
s
regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu" 2.punktā doto uzdevumu
MK
Par MK 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) „Noteikumu
protokollēmum projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un
s
kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu” 2.punktā dotā uzdevuma
izpildes termiņa pagarināšanu
MK noteikumi MK 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”
MK noteikumi MK 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā”
MK noteikumi MK 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un
lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas
periodā”
MK noteikumi MK 2010. gada 20.jūlija noteikumi Nr.664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai,
izveidojot kredītu fondu”
MK noteikumi MK 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai””
MK noteikumi MK 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro),
mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu
MK noteikumi

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

26.

MK noteikumi

27.

MK noteikumi

28.

MK noteikumi

29.

MK noteikumi

30.

MK noteikumi

31.

Likums

32.

MK noteikumi

33.

MK noteikumi

34.

MK noteikumi

35.

MK noteikumi

36.

MK noteikumi

37.

MK noteikumi

38.

39.

kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai””
MK 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.166 „Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta
informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas
nodrošināšanai””
MK 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.716 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumam „Ražotāju grupas””
MK 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem””
Grozījumi MK 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.861 „Noteikumi par augļu koku un
ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas,
kas veic vīrustestēšanu”.
Grozījumi MK 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 „Dekoratīvo augu pavairojamā
materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”.
Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

Grozījumi MK 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par
mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai
tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību.”
Grozījumi MK 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība kādā tiek vākta uz
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem”
Grozījumi MK 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 „Piena kvotu administrēšanas
noteikumi”
Grozījumi MK 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr. 649”Trušu un kažokzvēru
pārraudzības kārtība”
„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 „Valsts meža
zemes atsavināšanas kārtība””
Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas,
sadales un norēķinu kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī šo izmaksu segšanā

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

MD

1.pusgads

MD

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 „Noteikumi par
lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

1.pusgads

MD

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 „Noteikumi par
valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”

1.pusgads

MD

„Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1060 „Daugavas
hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas
ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība””
“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82
“Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām””

1.pusgads

MD

1.pusgads

MD

MK noteikumi

“Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību
saimniecības attīstības fonda nolikums" "

1.pusgadā

MD

43.

MK noteikumi

2.pusgads

TTAD

44.

MK noteikumi

2.pusgads

TTAD

45.

MK noteikumi

2.pusgads

TTAD

46.
47.

MK noteikumi
MK noteikumi

2.pusgads
2. pusgads

ZD
ZD

48.

MK noteikumi

2. pusgads

ZD

49.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

50.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

51.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

52.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

52.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

53.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

54.

MK noteikumi

MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.106 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, administrēts un
uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās
izglītības iestādēs"
MK 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.894 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem”
MK noteikumu grozījumu projekts “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”
Grozījumi MK noteikumos ‘’Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums’’
Grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
piekrastes ūdeņos
Grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos
Grozījumi MK 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām aitu un kazu apritei”
Grozījumi MK 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 „Veterinārās prasības govju un
cūku apritei”
Grozījumi MK 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku
apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”
Grozījumi MK 2013.gada 18.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai" (par blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam)
Grozījumi MK 2011.gada 20.decembra noteikumi Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”
Grozījumi MK 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas
pakalpojumiem”
Grozījumi MK 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 „Kārtība, kādā izsniedzamas,
apturamas,
pārreģistrējamas
un
anulējamas
speciālās
atļaujas
(licences)
veterinārfarmaceitiskajai darbībai”

2.pusgads

VPD

40.

MK noteikumi

41.

MK noteikumi

42.

55.

MK noteikumi

56.

MK noteikumi

57.

MK noteikumi

58.

MK noteikumi

59.

MK noteikumi

60.

MK noteikumi

61.

MK noteikumi

62.

MK noteikumi

63.

MK noteikumi

64.

MK noteikumi

65.

MK noteikumi

66.

MK noteikumi

67.

MK noteikumi

68.

MK noteikumi

69.

MK noteikumi

70.

MK noteikumi

71.

Likumprojekts

Grozījumi MK 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku
kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību
un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”
Grozījumi MK 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 „Veterināro zāļu marķēšanas,
izplatīšanas un kontroles noteikumi"
Grozījumi MK 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 „Veterinārās prasības buļļu spermas
tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”
Grozījumi MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai””
Grozījumi MK 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi MK 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto
organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi MK 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 „Ģenētiski modificēto
mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas
kārtība”
Grozījumi MK 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 „Ģenētiski modificēto
organismu riska novērtēšanas metodoloģija”
Grozījumi MK 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 „Ģenētiski modificēto
organismu uzraudzības padomes nolikums”
Grozījumi MK 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība"
Grozījumi MK 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"
Grozījumi MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”"
MK 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā””
MK 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai”
MK 2010.gada 13.jūlija noteikumi Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”
MK noteikumu projekts „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšanas programmā”
Grozījumi likumā “Ceļu satiksmes likums”

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LD

Grozījumi MK 2010.gada 12.marta noteikumos Nr.435 „Traktortehnikas un tās piekabju
reģistrācijas noteikumi”
Grozījumi MK 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 538 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

Grozījumi MK 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr. 361 „Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.547 „Slaucamo govju un
piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”
Grozījumi MK 2013. gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 “Meža inventarizācijas veicēju
sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”
Grozījumi MK 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”

2. pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

MD

2.pusgads

MD

MK noteikumi

Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”

2.pusgads

MD

79.

MK noteikumi

Grozījumi 2012.gada 2.maija MK noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža””

2.pusgads

MD

80.

MK noteikumi

2.pusgads**

VPD

81.

MK noteikumi

2.pusgads**

VPD

82.

MK noteikumi

2.pusgads**

VPD

83.

MK noteikumi

2.pusgads**

VPD

84.

MK noteikumi

2.pusgads**

VPD

85.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”
Grozījumi MK 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu
un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas
sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību”
Grozījumi MK 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 „Veterinārās prasības cūku sugas
dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no
trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi MK 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku labturības
prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod
dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku
viesnīcu reģistrācijas kārtību” – dzīvnieku patversmes un viesnīcas
Grozījumi MK 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.52 „Noteikumi par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”
Grozījumi MK 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā
uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

2.pusgads**

VPD

72.

MK noteikumi

73.

MK noteikumi

74.

MK noteikumi

75.

MK noteikumi

76.

MK noteikumi

77.

MK noteikumi

78.

2.pusgads**

VPD

Likums

Grozījumi MK 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 „Mājputnu un inkubējamo olu
aprites kārtība”
Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

2.pusgads**

VPD

88.

Likums

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

2.pusgads**

VPD

89.

Likums

Grozījumi Dzīvnieku barības likumā

2.pusgads**

VPD

90.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

2.pusgads**

VPD

91.

Likums

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

2.pusgads**

VPD

92.

Likums

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

2.pusgads**

VPD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “Ražošanas un tirdzniecības
plāni”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “ Tirdzniecības pasākumi”

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

86.

MK noteikumi

87.

Jaunie normatīvie akti
Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudes noteikumi
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “ Zvejas flotes modernizācija un
pievienotā vērtība”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un
izkraušanas vietas ”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde”

93.

MK noteikumi

94.

MK noteikumi

95.

MK noteikumi

96.

MK noteikumi

97.

MK noteikumi

98.

MK noteikumi

99.

MK noteikumi

100.

MK noteikumi

101.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde”
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

102.

MK noteikumi

Noteikumi par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību

1.pusgads

ZD

103.

MK noteikumi

Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un
pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu
privāto ezeru izmantošanai

1.pusgads

ZD

104.

MK noteikumi

Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum

1.pusgads

VPD

105.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

106.

MK noteikumi

Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības
nosaukumiem
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums

1.pusgads

VPD

107.

MK noteikumi

Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām

1.pusgads

VPD

108.

MK noteikumi

Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu

1.pusgads

VPD

109.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi "Prasības fasētas pārtikas marķējumam"

1.pusgads

VPD

110.

MK rīkojums

1.pusgads

VPD

112.

MK rīkojums

1.pusgads

VPD

113.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

114.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

115.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

116.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

117.

MK noteikumi

1. pusgads

LAAD

118.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

119.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

120.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

121.

MK noteikumi

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”
(kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumos)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”
(kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumos)
MK noteikumu projekts „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas
programma”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Dabas
katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam
“Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādei”
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumam „ Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumam „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās saimniecības”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības
noteikumi
“Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

1.pusgads

MD

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā
„Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas
katastrofas, katastrofāli notikumi” īstenošanai
Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem

1.pusgads

MD

1.pusgads

MD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

MK noteikumi

Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei,
ievārījumam un saldinātam kastaņu biezenim
Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem

2.pusgads

VPD

127.

MK noteikumi

Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam

2.pusgads

VPD

128.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

129.

MK noteikumi

Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām dehidrētajiem piena
produktiem un kārtību, kādā novērtējama minēto produktu atbilstība šīm prasībām
Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības

2.pusgads

VPD

130.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

131.

MK noteikumi

Noteikumi par pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma
prasībām un atbilstības novērtēšanas kārtību
Prasības pārtikā lietojamajam sālim, tā izplatīšanai un izmantošanai pārtikas ražošanā

2.pusgads

VPD

132.

MK noteikumi

Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu jomā

2.pusgads

VPD

133.

MK noteikumi

Tuberkulozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

2.pusgads

VPD

134.

MK noteikumi

Nekaitīguma un marķējuma prasības ābolu un bumbieru sidram

2.pusgads

VPD

135.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

136.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

137.

MK noteikumi

Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12
mēnešus
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un
dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība
Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

2.pusgads

VPD

138.

MK noteikumi

MK noteikumi "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

2.pusgads

VPD

139.

MK noteikumi

Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta
cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju,
iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī

2.pusgads

VPD

122.

MK noteikumi

123.

MK noteikumi

124.

MK noteikumi

125.

MK noteikumi

126.

140.

MK noteikumi

141.

MK noteikumi

142.

MK noteikumi

143.

MK noteikumi

valsts nodevas samaksas kārtību
Lauksaimniecības un pārtikas produktu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu,
Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas,
aizsardzības un uzraudzības kārtība
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas
darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku
MK 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.300 „Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai
paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai pa jūru” atzīšana par spēku
zaudējušiem
Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni

144.

MK noteikumi

145.

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

Noteikumi par uztura bagātinātājiem

2.pusgads

VPD

MK noteikumi

Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai

2.pusgads

VPD

146.

MK noteikumi

Noteikumi par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem

2.pusgads

VPD

147.

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

148.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko
vērtību"
Noteikumi par īpašu pārtiku, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem

2.pusgads

VPD

149.

MK noteikumi

Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un papildu prasības tās marķējumam

2.pusgads

VPD

150.

MK noteikumi

Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos

2.pusgads

VPD

151.

MK rīkojums

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” (kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumos)

2.pusgads

VPD

152.

MK noteikumi

MK noteikumu projekts par kārtību, kādā atzīstamas ražotāju organizācijas, to apvienības un
starpnozaru organizācijas lauksaimniecības produktu nozarēs un uzraugāma to darbība

2.pusgads.

TTAD

153.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Galīga zvejas darbību
pārtraukšana”

2.pusgads

ZD

154.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācijas”

2.pusgads

ZD

155.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūras
saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi”

2.pusgads

ZD

156.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošanai

2.pusgads

ZD

157.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zināšanu uzlabošana
par jūras vides stāvokli”

2.pusgads

ZD

158.

MK rīkojumi

Par valsts tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta, Publiskas personas kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma 7.panta
un Pārejas noteikumu 11.punkta nosacījumus. (4.gab)

2.pusgads.

BFD

159.

MK noteikumi

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

2.pusgads

LAAD

160.

MK noteikumi

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Zināšanu pārneses
un informācijas pasākumi”

2. pusgads

LAAD

161.

MK noteikumi

2.pusgads

LAAD

162.

MK noteikumi

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Konsultāciju
pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

2.pusgads

LAAD

163.

MK noteikumi

2.pusgads

LAAD

164.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšanai, teritorijas aktivizēšanai
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

2.pusgads

LD

165.

MK noteikumi

Noteikumi par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstību

2.pusgads

LD

166.

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

2. pusgads

MD

167.

MK noteikumi

“Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”

2. pusgads

MD

2.pusgads**

LAAD

168.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība”
* - informācija iekļaujama ministrijas darba plānā saskaņā ar MK 2014.g. 26.augusta sēdē Nr.24. nolemto;
** - 2015.g. 2.pusgadā normatīvā akta izstrāde un iesniegšana VK 2016.g. 1.pusgadā.
Sarakstā norādīto normatīvo aktu veids, nosaukums, iesniegšanas termiņš ir plānotie un darba gaitā var tikt koriģēti.
MK noteikumi

