Na APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: _______________

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2015.gada darba plāna izpildi 1.pusgadā
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība” ietvaros:
1.1.

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.

1.2.

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.).

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

1

Veicot importa un tranzīta kravu
kontroli uz ES ārējas robežas, PVD
robežinspektori 2015.gada piecos
mēnešos ir veikuši 24 795 preču
pārbaudes robežkontroles punktos.
No visām veiktajām kontrolēm
pārtikas
nekaitīguma
kontrole
veikta 7 692, fitosanitārā kontrole –
10 278, veterinārā kontrole – 2 766,
dzīvnieku barības un barības
piedevu kontrole – 3 128, svaigu
augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole
– 506, nepārtikas preču drošuma
kontrole – 155 kravām. No visām
pārbaudītajām preču kravām 461
jeb 1,86% tika atzīta par
neatbilstošu.
MK 14.04.2015. noteikumi Nr.186
"Grozījumi
Ministru
kabineta
2013.gada
10.septembra
noteikumos
Nr.768
"Prasības
veterinārmedicīniskās
prakses
iestādēm un veterinārmedicīniskā
pakalpojuma
sniedzējiem,
to
reģistrācijas
un
reģistrācijas
anulēšanas kārtība""

Nr.
p.k.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Uzdevumi
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.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš
30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD, TTAD

30.12.2015.

VPD, LD

Izstrādāt nosacījumus un prasības vienotas dzīvnieku
datubāzes izveidošanai.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības un
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

Modernizēt un integrēt oficiālo kontroļu regulējuma
sistēmu
atbilstoši
ES
rīcībpolitikai
visā
lauksaimniecības un pārtikās ķēdē.
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
MK
30.06.2015.
noteikumi
"Prasības
mazumtirdzniecības
uzņēmumiem, kas piegādā mājas
apstākļos ražotu vai gatavotu
dzīvnieku izcelsmes pārtiku"
Tiek īstenotas 36 valsts uzraudzības
un kontroles programmas, tostarp
laboratorisko
izmeklējumu
veikšana,
pārtikas
aprites,
veterinārmedicīnas
un
robežkontroles jomā.
Darba
grupa
antimikrobiālās
rezistences ierobežošanai dzīvnieku
veselības jomā ir izstrādājusi un
saskaņo projektu Nacionālajam
rīcības plānam par antimikrobiālās
rezistences ierobežošanu dzīvnieku
veselības jomā.
Notikušas vairākas sanāksmes, kuru
galvenais uzdevums bija noteikt
nepieciešamos informācijas ievades
laukus, to ievades biežumu un
atbildīgo par informācijas ievadi, kā
arī PVD un LDC datu bāžu
savietojamība.
Nākamo sanāksmju uzdevums –
apzināt nepieciešamo finansējumu.
Sagatavots MK noteikumu projekts
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumos
Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības
un
kontroles
kārtība”””. Projekts paredz precizēt
pārtikas kvalitātes shēmu prasības
un noteikt prasības jauniem
produktu veidiem.
Ir panākts ievērojams progress un
sagatavots
kompromisa
teksts
Latvijas Prezidentūras laikā par
Oficiālajām kontrolēm pārtikas,
barības, dzīvnieku veselības un
labturības, augu veselības, augu
reproduktīvā materiāla un augu

Nr.
p.k.

Uzdevumi

1.9.

Veicināt dzīvnieku un pārtikas produktu eksporta
iespējas uz trešajām valstīm;

1.10.

Aktualizēt esošās cūku liemeņu klasificēšanas metodes
un izstrādāt jaunas metodes, veicinot cūkgaļas
ražošanas attīstību Latvijā.

1.11.

1.12.

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.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
aizsardzības līdzekļu jomās.
Notikušas deviņas EP darba grupas.
Regulas priekšlikuma mērķis ir
modernizēt un vienkāršot oficiālās
kontroles
sistēmu,
mazināt
administratīvo slogu un izveidot
vienotu prasību kopumu visās
regulas atvēruma jomās.
Uzsākts piena produktu un zvejas
produktu eksports uz Ķīnu un olu
eksports uz ASV.
Līdz 2015.gada 1.pusgada beigām:
1) ir noklasificēti 145 cūku liemeņi,
nosakot liesās gaļas procentuālo
saturu ar 5 metodēm - ZP vai divu
punktu metode, ZP plus metode,
Intraskops (Optical Probe), PG 200
(Pork Grader), OptiGrade MCP;
2) izstrādāta jauna cūku liemeņu
klasificēšanas
ZP
metodes
datorprogramma,
izmantojot
elektronisku datu ievades metodi
(ZP plus), ar kuru paredzēts
klasificēt līdz 500 cūkām nedēļā; 3)
apkopoti iegūtie dati, veikta
mērījumu
statistiskā
analīze,
aprēķinātas liesās gaļas procentuālā
satura
noteikšanas
formulas
minētajām
metodēm;
4)
ir
sagatavota Protokola II daļa un
iesniegta EK izvērtēšanai.
Tiek
veikti
laboratoriskie
izmeklējumi, lai īstenotu EK
12.03.2015.
ieteikumu
par
koordinētu kontroles plānu nolūkā
noteikt
krāpniecisku
darbību
izplatību
konkrētu
pārtikas
produktu
tirdzniecībā
(medus,
zivis).
1. Ir samazināts administratīvais
slogs, atvieglojot prasību par
marķējuma informācijas norādes
vietu nefasētai gaļai, kas iegūta no
liellopiem,
kuru
vecums

Nr.
p.k.

1.13.

1.14.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku
aizsardzības jomā.

30.12.2015.

VPD

01.09.2015.

TTAD

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

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
nepārsniedz
12 mēnešus,
un
nefasētai aitu gaļai, nosakot, ka tā
var tikt norādīta pēc izvēles labi
redzamā vietā, nevis tikai uz cenu
zīmes.
2. Ir sagatavots MK noteikumu
projekts
„Pārtikas
apritē
nodarbināto personu apmācību
kārtība pārtikas higiēnas jomā”.
3. Lai nodrošinātu svaigpiena
kvalitātes uzraudzību un samazinātu
administratīvo
slogu
piena
pircējiem, ir pilnveidota
LDC
svaigpiena kvalitātes datubāze.
4. Izstrādāts MK noteikumu
projekts „Prasības informācijas
sniegšanai par nefasētu pārtiku”.
Noteikumu projekts ir nosūtīts EK
saskaņošanai.
Pamatojoties uz MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.622 „Dzīvnieku
aizsardzības
un
labturības
konsultatīvās padomes nolikums” ar
ZM 19.02.2015. rīkojumu Nr.24 ir
apstiprināta Dzīvnieku aizsardzības
un labturības konsultatīvā padome,
kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no
dzīvnieku
aizsardzības
organizācijām,
lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizācijām,
zinātniskajām institūcijām un valsts
pārvaldes iestādēm.
2015.gada 1.pusgadā tika turpināts
īstenot „Skolas augļa” un „Skolas
piena” programmas. Veikts darbs
pie „Skolas auglis” un „Skolas
piens” programmu īstenošanas
plāna izstrādes. Ņemot vērā
aktuālākās izmaiņas nosacījumos,
veikti grozījumi MK 2011.gada
1.februāra
noteikumos
Nr.106
„Kārtība, kādā piešķir, administrē

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu piena produktu
piegādei izglītojamiem vispārējās
izglītības iestādēs”. Darbs pie EK
tiesību akta projekta izvērtējuma
attiecībā
uz
„Skolas
augļa”
programmas
atbalsta
galīgo
piešķīrumu dalībvalstīm uz periodu
no 2015.gada 1.augusta līdz
2016.gada 1.jūlijam, kā arī LV
interešu pārstāvība.Darbs pie jaunas
atbalsta likmes noteikšanas sistēmas
izveides “Skolas augļa” un “Skolas
piena” programmu ietvaros, kā
rezultātā tika uzsākts darbs pie
attiecīgu
grozījumu
MK
noteikumos izstrādes.Darbs pie EK
tiesību akta projekta izvērtējuma
attiecībā
uz
„Skolas
augļa”
programmas
attiecināmajām
izmaksām
un
citiem
administrēšanas nosacījumiem, kā
arī LV interešu pārstāvība.Darbs pie
Priekšlikuma Eiropas Parlamenta
un Padomes regulai, ar ko groza
Regulu (ES) Nr.1308/2013 un
Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā
uz atbalstu shēmu par augļu un
dārzeņu, banānu un piena piegādi
izglītības iestādēs – LV interešu
definēšana un pārstāvēšana, ņemot
vērā
nozares
intereses.Dažādu
informatīvo materiālu gatavošana
EK, ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par abu
programmu īstenošanu, kā arī
dalība dažādās Latvijas un ES
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Nr.
p.k.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
līmeņa sanāksmēs.

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

2.1.

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).

1.10.2015.

LAAD

6

Izstrādāti ZM iekšējo normatīvo
aktu projekti ELFLA un EJZF
pārvaldības un kontroles sistēmas
ieviešanai, nodrošināta dokumentu
projektu
saskaņošana
ar
iesaistītajām struktūrvienībām un
LAD. Izstrādāti un 30.06.2015. MK
apstiprināti grozījumi 2014.gada
30.septembra noteikumos 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".
Izdoti šādi jauni ārējie normatīvie
akti
(t.sk.
grozījumi):Ministru
kabineta noteikumi Nr.171, Rīgā
2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18
62.§), Noteikumi par valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides, klimata un lauku
ainavas
uzlabošanai
2014.–
2020.gada plānošanas periodā.
Ministru
kabineta
noteikumi
Nr.323, Rīgā 2015.gada 16.jūnijā
(prot. Nr.29 49.§), Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumam
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Ministru
kabineta
noteikumi
Nr.292, Rīgā 2015.gada 9.jūnijā
(prot. Nr.28 15.§), Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumā
"Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”.
Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra
noteikumiem Nr.598 „Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un
uzraudzību
lauku
un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā”;
Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra
noteikumiem Nr.600 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” piešķiršanas
kārtība””.
Ministru
kabineta
2015.gada 10.marta noteikumi
Nr.125
“Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju sagatavošanai
un īstenošanai”.
Sagatavoti šādi ārējo normatīvo
aktu projekti: “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība vietējo rīcības grupu
darbības
nodrošināšanai
un
teritorijas aktivizēšanai”;„Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākumam
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
veidā”;“Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
lauku
attīstībai
apakšpasākumam
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Nodrošināt meža īpašniekiem iespēju iesniegumus un
pārskatus iesniegt tiešsaistes režīmā.
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.

30.12.2015.

MD

30.12.2015.

VPD

1.06.2015.

LAAD

30.12.2015.

LAAD
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EK
13.02.2015.
Regula
Nr.269/2015, ar kuru ieraksta
produktu „Carnikavas nēģi ” ES
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu reģistrā.
2014.gadā EK nosūtīti pieteikumi
par produkta "Latvijas lielie pelēkie
zirņi"
ierakstīšanu
Aizsargātu
cilmes vietu nosaukumu reģistrā un
produkta "Jāņu siers" reģistrāciju
ES Garantēto tradicionālo īpatnību
reģistrā.
Turpinās
iesniegto
reģistrācijas
pieteikumu
saskaņošana ar EK
MK 2015.gada 14.aprīļa noteikumi
Nr.194 „Kārtība, kādā piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi
iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
(gāzeļļai),
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”.
Apstiprināti:
MK 2015.gada
16.jūnija
noteikumi
Nr.323
“Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumam
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem

Nr.
p.k.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”; MK
2015.gada
9.jūnija
noteikumi
Nr.292
”Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”.
Lauku tūrisma atbalsts paredzēts
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam (Eiropas Komisijā
apstiprināta 2015.gada 13.februarī)
pasākuma “Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības
attīstība”
apakšpasākumā
“Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā”. Sagatavošanas stadijā
noteikumu projekts “Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumam
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
– ar SVVA pieeju paredzēts atbalsts
lauku
tūrisma
attīstībai,
nelauksaimniecības
uzņēmumu
radīšanai
un
attīstībai,
mājražotājiem
un
maziem
lauksaimniecības
produktu
pārstrādes uzņēmumiem.

2.6.

Veicināt
lielveikalu
tīklu
lojalitāti
lauksaimniecības ražotājiem un produktiem

vietējiem

30.12.2015.

TTAD

9

Tika gatavota informācija un
apzināti nevalstisko organizāciju
viedokļi
par
likumprojektu
„Negodīgas
mazumtirdzniecības
prakses aizlieguma likums” Likums
ir pieņemts Saeima 2015. gada 21.
maijā un tas stājās spēkā 2016. gada
1. janvārī.

Nr.
p.k.
2.7.

Uzdevumi
Atbalstīt vietējo produktu mārketinga pasākumus.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš
30.12.2015.

2.8.

TTAD

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.

LAAD

1.11.2015.

2.9.

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

LAAD, TTAD

30.12.2015.
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Nozares interešu pārstāvība un
līdzdarbība EM programmā “Ārējo
tirgu
apgūšana
–
ārējais
mārketings”.
Apstiprināti
MK
2015.gada
3.februāra
noteikumi
Nr.60
„Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas
Savienības
atbalstu
pasākumam „Ražotāju grupu un
organizāciju izveide””
. MK
2015.gada 24.marta noteikumi
Nr.137
„Grozījumi
Ministru
kabineta 2008.gada 2.septembra
noteikumos Nr.716 „Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumam
„Ražotāju grupas”” ” . Izstrādāts
Valsts
sekretāru
sanāksmes
2015. gada
16. jūlija
protokollēmuma
Nr.27
28.§,
Informatīvā ziņojuma projekts „Par
mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību izveidi un to
biedru nodokļu maksāšanas kārtības
praktiskās īstenošanas gaitu no
2013. gada
līdz
2015. gada
pirmajam pusgadam” (VSS – 769) .
Apstiprināti Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumi
Nr.323
“Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumam
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai””.
Apstiprināti grozījumi Ministru
kabineta 2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta atklātu

Nr.
p.k.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” piešķiršanas
kārtība””.

2.10.

Paredzēt atbalsta iespējas
mārketinga aktivitātēm.

inovatīvu

produktu

TTAD, LAAD
30.12.2015.

2.11.

LAAD

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.

1.10.2015.
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EM pasākuma izvērtēšana un
priekšlikumu
sagatavošana
„Palielināt augstas pievienotās
vērtības produktu un pakalpojumu
eksporta
proporciju”
3.2.1.2.
pasākuma
„Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana”.
Apstiprināti:
MK
2015.gada
17.februāra
noteikumi
Nr.85
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2013.gada
17.decembra noteikumos Nr.1524
„Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai””;
MK 2015.gada 3.februāra Nr.59
„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
investīciju
veicināšanai
lauksaimniecībā”;
MK 2015.gada 14.aprīļa noteikumi
Nr.192 „Lauksaimniecības un lauku
attīstības
kredītu
garantēšanas
programmas noteikumi”;
MK 2015.gada 14.aprīļa noteikumi
Nr.195
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2012.gada
29.maija
noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai";
MK 2015.gada 24.marta noteikumi
Nr.143
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
25.marta
noteikumos Nr.166 „Noteikumi par
Lauku
atbalsta
dienesta
informācijas
sistēmu
sezonas

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
laukstrādnieku ienākuma nodokļa
piemērošanas nodrošināšanai”.

2.12.

Nodrošināt
atbalsta
iespējas
bioloģiskajiem
lauksaimniekiem par lauksaimniecības platību, kas
apsaimniekota
ar
bioloģiskās
lauksaimniecības
metodēm.

LAAD

1.07.2015.

2.13.

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

LAAD, TTAD,

1.07.2015.

2.14.

Pilnveidot neapstrādātās lauksaimniecības zemes
nodokļa
administrēšanu,
veicot
izmaiņas
administrēšanas
procesā,
padarot
sabiedrībai
pieejamāku
informāciju
par
neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekojuma
rezultātiem.

LAAD
1.08.2015.
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Nodrošinātas
atbalsta
iespējas
bioloģiskajiem lauksaimniekiem par
lauksaimniecības
platību,
kas
apsaimniekota
ar
bioloģiskās
lauksaimniecības
metodēm.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
iestrādāti
Ministru
kabineta
noteikumos Nr.171/2015., kā arī
LAP (2014-2020), kurā paredzēts
platībatkarīgais atbalsta pasākums
"Bioloģiskā lauksaimniecība", kas
ietver šādas divas aktivitātes:
1. "Maksājums, lai pārietu uz
bioloģiskās lauksaimniecības praksi
un metodēm" (pasākuma kods –
11.1.);
2. "Maksājums, lai saglabātu
bioloģiskās lauksaimniecības praksi
un metodes" (pasākuma kods –
11.2.).
Ministru
kabinetā
pieņemti
grozījumi 2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” piešķiršanas
kārtība””. Ir iestrādāts nosacījums
par papildus intensitāti pārtikas
uzņēmumiem kas ražo uzturā
ieteicamos produktus. Vērtējot
iesniegtos projektus, tiek piemērots
šis kritērijs.
Apstiprināti Ministru kabineta
2015.gada
9.jūnija
noteikumi
Nr.289
„Grozījums
Ministru
kabineta
2010.gada
13.jūlija
noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā
apseko un nosaka neapstrādātās
lauksaimniecībā
izmantojamās

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
zemes platību un sniedz informāciju
par to””.

2.15.

Panākt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts
atbalstam vienlīdzīga atbalsta līmeņa nodrošināšanai.

TTAD,BFD
30.12.2015.

2.16.

Nodrošināt atbalsta iespējas lauku saimniecību
modernizācijai un attīstībai, palielinot to konkurētspēju.

LAAD

30.12.2015.

2.17.

Izstrādāt Meliorācijas politikas pamatnostādnes,
nosakot prioritāros pasākumus politikas īstenošanā.

MD

30.12.2015.

2.18.

Apstiprināt pamatprincipus koku ciršanas apjomu
noteikšanai, nodrošinot /s "Latvijas Valsts meži"
stabilizējošo lomu koksnes resursu pieejamībā un
nozares konkurētspējas attīstībā.

MD
1.07.2015.
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Tiek
gatavots
Informatīvais
ziņojums iesniegšanai Ministru
kabinetā “Lauksaimniecības un
lauku atbalsta maksājumu līmeņa
salīdzinājums starp Baltijas valstīm
2014. – 2020. gadā”.
Nodrošinātas atbalsta iespējas lauku
saimniecību modernizācijai un
attīstībai,
palielinot
to
konkurētspēju. Ministru kabinetā
pieņemti
grozījumi
2014.gada
30.septembra noteikumiem Nr.600
„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta atklātu projektu iesniegumu
konkursu
veidā
pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
piešķiršanas kārtība””.
Izstrādāts Meliorācijas politikas
pamatnostādņu projekts: 1.) notiek
projekta izvērtēšana kopā ar
sociālajiem partneriem - Latvijas
Melioratoru biedrību, VSIAZMNĪ;
2.) projekta pirmās iestrādes
apspriestas Daugavas upju baseinu
apgabala konsultatīvā padomē
11.12.2014.
Meža
un
saistīto
nozaru
pamatnostādņu projekts izsludināts
Valsts sekretāru sanāksmē (VSS–
489) šobrīd ir saskaņošanas
procesā.

Nr.
p.k.
2.19.

Uzdevumi
Veikt analīzi, izstrādājot priekšlikumus, par
„Latvijas Valsts meži” stabilu, ilgtspējīgu
prognozējamu dividenžu politiku.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš
a/s
un

MD
30.12.2015.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Zemkopības ministrija, kā AS
„LVM” akciju turētājs gatavo
informatīvo ziņojumu par AS
„LVM” dividenžu politiku.
Ziņojums tiks iesniegts MK līdz
2015.gada 1.oktobrim

2.20.

2.21.

2.22.

Turpināt AS „Latvijas Valsts meži” meža zemes
iegādes programmu.

Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību
zivsaimniecības nozares konkurētspējas attīstībai un ar
to saistīto dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam ietvaros.

30.12.2015.

MD

AS „LVM” akcionāru sapulce
2015. gada 1.puesgadā
apstiprinājusi meža zemes pirkšanu
par kopējo platību 507.2 ha

ZD

Nodrošināta projektu iesniegumu
pieņemšana šādiem ZRP 2014.2020. pasākumiem: 1. Zvejas ostas
un izkraušanas vietas;2.
Akvakultūra, kas nodrošina vides
pakalpojumus;3. Datu vākšana;4.
Kontrole un izpilde;5. sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
sagatavošana un īstenošana;6.
Uzglabāšanas atbalsts;7. Ražošanas
un tirdzniecības plāni””.

LAAD

Iesniegta EK saskaņošanai un
13.02.2015. apstiprināta „Lauku
attīstības programma 2014-2020”
(LAP 2014-2020), kurā iekļauti
LAP
2014-2020
ieviešanas
pamatprincipi, kas vērsti uz atbalstu
lauku attīstībai pašvaldībām un
lauku uzņēmējiem, infrastruktūras
attīstībai. Izstrādāts noteikumu
projekts „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākumam
Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā”.
Izstrādāts
noteikumu
projekts “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas

30.12.2015.

Nodrošināt
atbalsta
iespējas
no
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pašvaldībām un
lauku uzņēmējiem, infrastruktūras attīstībai.

30.12.2015.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
kārtība
lauku
attīstībai
apakšpasākumam
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
– ar LEADER pieeju paredzēts
atbalsts
uzņēmējdarbības
infrastruktūras projektiem, kā arī
pašvaldībām teritorijas sakārtošanai
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai. Spēkā stājušies
grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra
noteikumos Nr.600 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” piešķiršanas
kārtība””.

2.23.

Nodrošināt Lauku attīstības programmu 20142020.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.

30.12.2015.

LAAD
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Izstrādāti ārējo normatīvo aktu
projekti LAP pasākumu “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi”
un “Konsultāciju pakalpojumi,
lauku saimniecību pārvaldības un
lauku
saimniecību
atbalsta
pakalpojumi”
īstenošanai.
Apstiprināti Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumi
Nr.323,
“Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumam
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai””. Apstiprināti Ministru
kabineta
2015.gada
9.jūnija
noteikumi Nr.292, “Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumā
"Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
attīstot mazās lauku saimniecības””.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

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).

ZD

Ministru kabinetā apstiprināti
noteikumi šādiem ZRP 2014.-2020.
pasākumiem: 1. Zvejas ostas un
izkraušanas vietas;2. Akvakultūra,
kas nodrošina vides pakalpojumus;
3. Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā; 4. Datu vākšana;5.
Kontrole un izpilde;6. Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
sagatavošana un īstenošana;
7. Uzglabāšanas atbalsts;
8. Ražošanas un tirdzniecības
plāni””.

TTAD

Balstoties uz tiešo maksājumu
publicētajām regulām un ZM
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā
uz tiešo maksājumu sistēmu,
izstrādāti un 2015.gada 10.martā
MK pieņemti jauni noteikumi Nr.
126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtība lauksaimniekiem”.
Lai
precizētu
tiesisko
regulējumu,
minētajiem noteikumiem veikti 1
grozījumi.

15.12.2015.

TTAD

Balstoties uz tiešo maksājumu
publicētajām regulām un ZM
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā
uz tiešo maksājumu sistēmu,
izstrādāti un 2015.gada 10.martā
MK pieņemti jauni noteikumi Nr.
126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem”,
precizējot tiesisko regulējumu.Lai
precizētu
tiesisko
regulējumu,
minētajiem noteikumiem veikti 1
grozījumi.

30.12.2015.

TTAD

30.12.2015.

15.12.2015.

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.
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Balstoties uz tiešo maksājumu
publicētajām regulām un ZM
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
uz tiešo maksājumu sistēmu,
izstrādāti un 2015.gada 10.martā
MK pieņemti jauni noteikumi Nr.
126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem”.Lai
precizētu
tiesisko
regulējumu,
minētajiem noteikumiem veikti 1
grozījumi.

2.28.

Uzraudzīt Tiešo maksājumu nosacījumu ieviešanu un
piemērošanu.

30.12.2015.

2.29.

TTAD

Nodrošināta
pārstāvība
ES
institūciju darba grupu sanāksmēs
(Tiešo
maksājumu
Komiteja,
Horizontālo jautājumu darba grupa,
Tiešo maksājumu ekspertu darba
grupa), vērtēti EK izstrādātie
dokumenti un sniegtie skaidrojumi,
vadlīnijas. Sagatavoti nepieciešamie
paziņojumi Eiropas Komisijai par
tiešo
maksājumu
sistēmas
ieviešanas lēmumiem un to
īstenošanu
Latvijā.
Notikušas
konsultācijas ar Eiropas Komisiju
par neskaidrajiem tiešo maksājumu
jautājumiem. Nepārtraukta viedokļu
apmaiņa un saskaņošana ar Lauku
atbalsta
dienestu
par
tiešo
maksājumu nosacījumu ieviešanu
un administrēšanu.

LD

Pieņemti
MK
noteikumi
Nr.142/24.03.2015
„„Grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 1.
novembra noteikumos Nr. 841
„Kārtība, kādā tiek vākta un
apkopota
informācija
par
lauksaimniecības produktu cenām
un tirdzniecības apjomiem noteiktā
pārskata periodā””.

Nodrošināt optimālu visu pieejamo valsts rezervē esošo
piena kvotu izlietojumu un pēc piena kvotas sistēmas
atcelšanas piena uzskaites sistēmas saglabāšanos.
1.07.2015.
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Nr.
p.k.
2.30.

2.31.

2.32.

Uzdevumi
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.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

30.12.2015.

1.07.2015.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

TTAD

Veikts skaidrojošs darbs sadarbībā
ar LLKC (dalība semināros un
sanāksmēs) novadu pašvaldību
pārstāvjiem un pārtikas ražotājiem,
lai informētu par ZM izstrādātajiem
ieteikumiem iepirkumu veicējiem.

MD

Ar 01.07.2015. stājušies spēkā
„Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā”, paredzot
155.19 pantu „Kokmateriālu un
koka
izstrādājumu
izcelsmes
likumības pārbaužu un tirdzniecības
prasību pārkāpšana”.

30.12.2015.

MD

1.) 2014.gada 3.jūlijā Saeimā
pieņemti grozījumi likumā „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”,
nosakot Latvijas zemes fonda
izveides pamatprincipus, darbības
mērķus un Latvijas zemes fonda
pārvaldītāja noteikšanas kārtību.
2.)2015.gada 11.martā (prot. Nr.14
11.§) izdots Ministru kabineta
rīkojums Nr.119
"Par Latvijas
zemes fonda pārvaldītāju", kas
nosaka, ka Latvijas zemes fonda
pārvaldītājs ir akciju sabiedrība
"Attīstības finanšu institūcija".
3.) 2015.gada 22.aprīlī izdoti MK
noteikumi
Nr.197
"Grozījumi
Ministru
kabineta
2009.gada
27.oktobra noteikumos Nr.1250
(prot. Nr.21 15.§) "Noteikumi par
valsts nodevu par īpašuma tiesību
un ķīlas tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā"", kas nosaka, ka no
valsts nodevas par īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā ir
atbrīvots Latvijas zemes fonda
pārvaldītājs – akciju sabiedrība
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
"Attīstības
finanšu
institūcija
Altum" (Altum) – par zemes
privatizāciju
lauku
apvidos
regulējošajos normatīvajos aktos
noteiktās lauksaimniecības zemes
īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
4.)
2015.gada
2.jūnijā izdoti MK noteikumi
Nr.270
(prot.
Nr.27
25.§)
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada 2.decembra noteikumos
Nr.748 "Noteikumi par lēmumu
pieņemšanu
darījumiem
ar
lauksaimniecības
zemi"".,
kas
nosaka kārtību,
kādā Latvijas
zemes fonda pārvaldītājs veic
darījumus ar nekustamo īpašumu,
tai skaitā iznomā, pērk, pārdod un
maina lauksaimniecības zemi. 5.)
2015.gada 18.jūnijā sadarbībā ar
Altum sarīkota preses konference,
lai informētu sabiedrību par
Latvijas zemes fonda darbības
uzsākšanu. 6.)2015.gada 1.jūlijā
Latvijas zemes fonds uzsācis savu
darbību.

2.33.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu
eksporta veicināšanā.

TTAD

30.12.2015.
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Regulārs
darbs
pie
ES
vienpusējiem,
divpusējiem
un
daudzpusējiem
tirdzniecības
līgumiem, t.sk. PTO un sagatavoti
viedokļi, definējot defensīvās un
ofensīvās
intereses
atbilstoši
Latvijas
lauksaimniecības
un
pārtikas
nozares
interesēm
(detalizētāki skatīt 5.28.punktu).
Sagatavoti
analītiskie
un
informatīvie materiāli ZM vadības
tikšanās reizēm ar trešo valstu
pārstāvjiem
par
LV
ārējo
tirdzniecību, esošajām problēmām,
pastāvošajiem trešo valstu importa
nosacījumiem
un
Latvijas

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
tirdzniecības interesēm (Ķīna, ASV,
Uzbekistāna, Kazahstāna, Ukraina
u.c.).

2.34.

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.

TTAD

30.12.2015.
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Regulu projektu un ES institūciju
priekšlikumu izvērtēšana par ES
tirgus regulējošajiem instrumentiem
(pagaidu ārkārtas atbalsts piena
nozarē, nosacījumu pārskatīšana
augļu
un
dārzeņu
ražotāju
organizāciju,
„Skolas
augļa”
programmas, intervences, privātās
uzglabāšanas,
tarifu
kvotu
administrēšanas
un
licenču
sistēmas ietvaros u.c.), viedokļu
apzināšana
un
LV
nostājas
sagatavošana,
t.sk.
dažādu
informatīvo materiālu sagatavošana
un pārstāvība ES institūciju darba
grupu
sanāksmēs
(kopā
34
sanāksmes). Veikts aktīvs darbs
Latvijas prezidentūras ES Padomē
ietvaros attiecībā uz PROBA –
Latvijas pārstāvim vadot ES
Padomes Preču un izejvielu darba
grupas
sanāksmes.
Latvijas
prezidentūras vadībā izstrādātas
Vadlīnijas par Starptautisko preču
un
izejvielu
organizāciju
izpilddirektoru iecelšanu amatā.
Ņemot vērā situāciju piena nozarē
un ES piešķirto ārkārtas atbalstu,
izstrādāti
17.02.2015.
MK
noteikumi Nr. 86 „Kārtība, kādā
piešķir Eiropas Savienības pagaidu
ārkārtas atbalstu piena nozarē”.
Veikti grozījumi 21.06.2011. MK
noteikumos Nr. 453 „Noteikumi par
augļu
un
dārzeņu
ražotāju
organizāciju atzīšanu, to darbības
nosacījumiem un kontroli, kā arī
kārtību, kādā piešķir, administrē un
uzrauga Eiropas Savienības atbalstu

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
augļu
un
dārzeņu
ražotāju
organizācijām”. Regulu projektu un
ES
institūciju
priekšlikumu
izvērtēšana par ES tirgus un
veicināšanas
un
informēšanas
pasākumiem.

2.35.

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

01.04.2015.

TTAD

Sagatavotas
un
ievietoti
Zemkopības ministrijas mājaslapā
dažādi
skaidrojošie
materiāli,
prezentācijas par tiešo maksājumu
nosacījumiem,
t.sk.
“Tiešo
maksājumu
nosacījumu
rokasgrāmata” un “Savstarpējās
atbilstības
nosacījumu
rokasgrāmata”. Līdzdalība Lauku
atbalsta dienesta “Informatīvais
materiāls
platību
maksājumu
saņemšanai 2015.gadā” gatavošanā.

2.36.

KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un
virzīšana apspriešanai.

01.07.2015.

TTAD

2015.gada 1.pusgadā notika aktīvs
darbs pie Padomes secinājumu
projekta (Council conclusions, dok.
8485/15, par kuru tika panākta
vienošanās
11.05.2015.
Lauksaimniecības
un
zivsaimniecības ministru padomē
(MP)) un LV PRES kopsavilkuma
dokumenta (Presidency Summary,
dok.
8483/15
06.05.2015.)
sagatavošanas. Februāra - marta
mēnesī
sagatavoti
Latvijas
priekšlikumi
KLP
vTKO
instrumentu
vienkāršošanai
iesniegšanai EK, pamatojoties uz
14.01.2015.
auksaimniecības
komisāra
F.Hogana
vēstuli
dalībvalstu
ministriem.
05.06.02.2015. EK ekspertu darba
grupas sanāksmes (workshop) par
KLP un tirdzniecības standartu
vienkāršošanas jautājumiem, kur
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
vienu no darba semināriem vadīja
Latvijas pārstāvis un prezentēja pēc
tam darba grupas ietvaros panāktās
vienošanās par jautājumiem, kas būt
jāvienkāršo.

2.37.

Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas
nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares
padomes ietvaros.

30.12.2015.

TTAD

Nodrošināta ar pārtikas nozari
saistītu jautājumu koordinēšana un
pārtikas nozarei būtisku problēmu
risināšana
Pārtikas
nozares
padomes ietvaros (organizēta sēdes
28.05; 21.07.).

2.38.

Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un
pilnveidošanai
konkurences
jomā
atbilstoši
lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm

30.12.2015.

TTAD

Izstrādāti
priekšlikumi
ES
vadlīnijām par konkurences tiesību
izņēmumu piemērošanu Ražotāju
organizācijām.

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

3.2.

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

1.07.2015.

SLSAD

30.12.2015.

LAAD,ZD
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Sagatavoti un parakstīti grozījumi
līgumos par VLT un ZST darbības
nodrošināšanu un darba plānu
aktivitāšu īstenošanu 2015.gada
janvārī. Noslēgti līgumi un
piešķirts finansējums VLT un ZST
darbībai 2015.gadam (februārisdecembris), t.sk., paredzot atbalstu
lauku
attīstības
konsultantu
darbības nodrošināšanai. Izvērtēti
un saskaņoti tālākai apstiprināšanai
Tehniskās palīdzības komisijas
sēdē VLT un ZST Rīcības
programmu
2015.-2020.gadam
projekti. Sagatavoti grozījumi ZST
Rīcības programmas darba plāna
īstenošanas līgumam.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

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

4.2.

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.

MD

Pamatojums ietverts Meža un
saistīto nozaru pamatnostādņu
projektā

MD

1. Izstrādāti Ministru kabineta
12.05.2015. noteikumi
Nr.226
“Grozījums
Ministru
kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumos
Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu
par mežsaimnieciskām un medību
darbībām". 2. Izstrādāti Ministru
kabineta 19.05. 2015.noteikumi
Nr.233
“Grozījums
Ministru
kabineta 2013.gada 10.decembra
noteikumos
Nr.1455
"Medību
saimniecības
attīstības
fonda
nolikums"”. 3. Noorganizēta ES
ekspertu par meža reproduktīvo
materiālu darba grupas sanāksme. 4.
Sagatavots
un
iesniegts
saskaņošanai
informatīvais
ziņojums "Par pašreizējo situāciju
meža ugunsdzēsībā Valsts meža
dienestā un priekšlikumi situācijas
risināšanai” (VSS-442, TA-1628).

1.11.2015.

30.12.2015.

4.3.

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

ZD

30.12.2015.
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Sagatavota tehniskā specifikācija un
noslēdzies iepirkums (lēmums par
iepirkuma rezultātiem pieņemts
17.07.2015.)
par
informācijas
sistēmas pilnveidi zvejas produktu
izsekojamības sistēmai. Apstiprināti
MK 24.03.2015. noteikumi Nr. 141
„Zivju izkraušanas kontroles un
zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas

Nr.
p.k.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
telpu pārbaudes noteikumi”.

4.4.

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.
30.12.2015.

4.5.

LD,ZD,MD

Tika sniegti priekšlikumi Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu
komitejas atzinumam par tematu
“Klimata un enerģētikas politikas
ietekme uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības
nozari”
22/04/2015 NAT/655 – EESC-201406932-00-00-AC-TRA (EN) 24/40
2. Eiropas Komisijai tika iesniegta
(03/03/2015)
informācija
par
lauksaimniecību
un
mežsaimniecības sektoru, kas tiks
analizēta, lai EK modelētāji
izveidotu LV references scenāriju
(attīstības trend) abiem sektoriem
līdz 2050.gadam

LD

2015.gada 10.februārī pieņemti
Ministru kabineta noteikumi Nr.78
„Ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanas noteikumi”

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.
30.12.2015.

4.6.

LD, MD

Zemkopības ministrija sadarbībā ar
Latvijas
Valsts
mežzinātnes
institūtu „Silava” ir sagatavojusi
informāciju
par
zemes
izmantošanas, zemes izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības
(LULUCF)
sektoru
klimata
pasākumiem atbilstoši 2013.gada
21.maija Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmuma (529/2013/EK)
10.pantam. Ziņojumu VARAM
iesniedz
Eiropas
Komisijā
03/07/2015.
Zemes,
zemes
izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības rīcības
plāns
iesniegts EK 02.07.2015.

Sakārtot likumdošanu par
kultūraugu līdzāspastāvēšanu.

Ģenētiski

modificēto
30.12.2015.
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Nr.
p.k.
4.7.

4.8.

Uzdevumi
Saglabāt ģenētiski modificētu organismu ĢMO brīvas
teritorijas Latvijā un saglabāt iespēju pašvaldībām
pieņemt saistošos noteikumus par ĢMO brīvām
teritorijām.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.12.2015.

VPD, LD

Visas pašvaldības, kurām beidzies
saistošo noteikumu termiņš, ir
pieņēmušas
jaunus
saistošos
noteikumus.

ZD

Sagatavoti attiecīgie noteikumu
projekti un notiek aktīva sabiedrības
līdzdalība noteikumu izstrādes
procesā. Nebija iespējams iekļauties
norādītajā
termiņā,
jo
par
atsevišķiem
MK
noteikumu
projektiem tika saņemti daudzi
nevalstisko organizāciju iebildumi
un komentāri.

ZD

2015.gada 31.martā pieņemti MK
noteikumi Nr. 150 “Kārtība, kādā
uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs
ielaiž zivju resursu atražošanai un
pavairošanai
paredzētos
zivju
mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz
mākslīgai
zivju
pavairošanai
pielāgotu
privāto
ezeru
izmantošanu”

LD

1. Pieņemti MK noteikumi Nr.359
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumos
Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudi". 2. Izstrādāts
Ministru
kabineta
noteikumu
projekts „ Kartupeļu sēklaudzēšanas
un sēklas kartupeļu tirdzniecības
noteikumi”. 3.Izstrādāts Ministru
kabineta
noteikumu
projekts
"Mēslošanas līdzekļu un substrātu
identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas
un
tirdzniecības
noteikumi"
iesniegts
Valsts
kancelejā 4.Izstrādāts likumprojekts
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem
un nodevām” (Saeimā iesniegts

Nodrošināt Zvejniecības likumā paredzēto izmaiņu
iestrādāšanu zvejniecības pārvaldībā
1.07.2015.

4.9.

Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai veicinātu zivju
resursu atražošanas efektivitāti un ilgtspēju publiski
izmantojamos ūdeņos
1.07.2015.

4.10.

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.
30.12.2015.
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
09.06.2015.,
nodots
komisijai
18.06.2015. Nr.282/Lp12). 5. Tiek
izstrādāts
Ministru
kabineta
noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru
kabineta
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””.

4.11.

4.12.

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.

1.09.2015.

LD

30.12.2015.

LD
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Nacionālais monitoringa ziņojuma
projekts ir sagatavots. Notiek tā
precizēšana.
Pieņemti:1)
Ministru
kabineta
03.03.2015. noteikumi Nr. 114 „
Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada 22.jūlija noteikumos
Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu, kazu
un zirgu vaislinieku, to spermas,
olšūnu un embriju sertifikācijas
kārtība" ;2) Ministru kabineta
16.06.2015. noteikumi Nr. 320
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumos
Nr.649 "Trušu un kažokzvēru
pārraudzības kārtība"
Sagatavoti
Ministru
kabineta
noteikumu projekti: 1) “Slaucamo
govju
un
slaucamo
kazu
pārraudzības kārtība” (noteikumi
aizstās pašreiz spēkā esošos
Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija
noteikumus Nr. 547) Notiek
projekta
saskaņošana
ar
Lauksaimniecības datu centru. 2)
„Gaļas
liellopu
pārraudzības
kārtība” (noteikumi aizstās pašreiz
spēkā esošos Ministru kabineta
2011.gada 5.jūlija noteikumus
Nr.538). Projekts saskaņots ar

Nr.
p.k.

4.13.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevumi
Nodrošināt
meliorēto
zemju
ilgtspējīgu
apsaimniekošanu, uzlabojot valsts un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu darbību.

30.12.2015.

4.14.

4.15

Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem
meliorācijas sistēmām valstī un
hidrometrijas datiem.

MD

datiem par
melioratīvās

MD
30.12.2015.

Nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekošanu, piesaistīt ES fondu līdzekļus
sistēmu atjaunošanā un pārbūvē.

MD

30.12.2015.
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Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
sabiedriskajām
organizācijām;
2.jūlijā izsludināts VSS.
2015.gadā ZMNĪ sabiedrība plāno
veikt
meliorācijas
sistēmu
rekonstrukciju 6,8 miljonu eiro
apjomā, aizsargjoslu uzturēšanas
darbus desmit kilometru garumā,
ūdensnoteku
uzturēšanas
remontdarbus
12,5
kilometru
garumā, kā arī valsts nozīmes
ūdensnoteku apauguma novākšanu
800 kilometru garumā.
2015.gadā ZMNĪ plānots veikt 250
000 hektāru meliorēto zemju
kadastra datu digitalizāciju. ZMNĪ
veic hidrometrijas datu nolasījumus
64 upju posteņos un 7 ezeru
posteņos, t.sk. patreiz nolasījumi
tiek veikti 20 automātiskajos
hidrometrijas posteņos.
Apsaimniekotas 38 polderu sūkņu
stacijas, kā arī valsts nozīmes
ūdensnotekas 13 539 kilometru
garumā un polderu aizsargdambji
429,9 kilometru garumā. Izstrādāts
MK noteikumu projekts ERAF
līdzekļu piesaistei, kas izskatīts
2014. - 2020. gada plānošanas
perioda
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
apakškomitejas sēdē 2015. gada
31.jūlijā, Finanšu ministrijā. No
06.07.2015.uzsākta
projektu
pieteikšanas 1.kārta valsts nozīmes
meliorācijas
sistēmu
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem
valdītājiem
saskaņā
ar
MK
2014.gada
30.septembra
noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu konkursu

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” par ELFLA
līdzekļiem.

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

Vadīt ES Padomes lauksaimniecības un zivsaimniecības
jomas sanāksmes Briselē un neformālo ES
Lauksaimniecības un
zivsaimniecības Ministru
padomes sanāksmi Rīgā atbilstoši prezidentūras
prioritātēm. Īstenot prioritāros darbības virzienus,
sastādot Ministru padomes sanāksmju darba kārtības.
SLSAD;
LAAD

1.07.2015.

5.2.

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
MK apstiprināto rīcības plānu un prezidentūras darba
programmu, kā arī turpmāk izmantot šo procesu laikā
iegūto ZM institucionālās kapacitātes paaugstinājumu.

1.07.2015.

SLSAD;LAAD

Ir
novadīta
Lauksaimniecības
struktūru un lauku attīstības darba
grupa (F.2). Saskaņā ar Dok. Nr.
5908/15 (aptaujas dokuments) ES
28 delegāti līdz 27.02.2015. iesūtīja
Kopējās lauksaimniecības politikas
(KLP)
vienkāršošanas
priekšlikumus. DV priekšlikumu
analīze un līdzdalība dokumenta Nr.
6767/15
-Prezidentūras
kopsavilkuma
(Presidency
summary) sagatavošanā. Izstrādāta
Lauku attīstības sadaļu Padomes
secinājumiem (dok. Nr.8485/15)
par
KLP
vienkāršošanas
priekšlikumiem. Izstrādāta Lauku
attīstības
sadaļa
Prezidentūras
kopsavilkumam (dok. Nr. 8483/15)
par
KLP
vienkāršošanas
priekšlikumiem.
Nodrošināta ES Padomes FAO
koordinācijas darba grupas vadība,
tai skaitā ES un tās dalībvalstu
pārstāvība FAO Konferences un
Padomes
sesijās.
Nodrošināta
pasākuma
“Lauku
attīstības
ģenerāldirektoru
sanāksme”
organizēšana Jūrmalā.
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Ir
izstrādāti/sagatavoti/paraks
tīti līgumi, vienošanas,
pieņemšanas
nodošanas
akti, iekšēji ZM dokumenti
(Rīkojums,
Rīkojuma
grozījumi, tāmes).

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem


Ir nodrošinātas pasākuma
darba vizītes saimniecībās,
kultūras
programma
delegātiem,
organizētas
ēdienreizes un kafijas
pauzes.
 Ir sagatavoti darba un
diskusiju
dokumenti
sanāksmei un informatīvie
materiāli pasākumam.
 Ir nodrošināta delegātu
piekļuve Novento sistēmai.
Darbs ar Novento sistēmu.
Sadarbībā ar Latvijas prezidentūras
Eiropas
Savienības
Padomē
sekretariātu nodrošināts transports
dalībniekiem pasākuma laikā.

5.3.

5.4.

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 formātos, 30.12.2015
un sanāksmēs, kur skata ZM kompetencē esošus
jautājumus.
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.

SLSAD

Visi nozaru
departamenti

30.12.2015.
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VPD: 1. MK 14.04.2015. noteikumi
Nr.186
„Grozījumi
Ministru
kabineta 2013.gada 10.septembra
noteikumos
Nr.768
„Prasības
veterinārmedicīniskās
prakses
iestādēm un veterinārmedicīniskā
pakalpojuma
sniedzējiem,
to
reģistrācijas
un
reģistrācijas
anulēšanas kārtība”” („klusēšanas piekrišanas” principa ieviešana).
2. Ar EK regulu 2015/9 noteikts, ka
tikai Latvijā var izmantot 2 jaunas
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
norobežošanas
metodes
–
„Saimniecībā nobeigušos cūku
aerobā
nogatavināšana
un
uzglabāšana ar vēlāk veiktu

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
sadedzināšanu
vai
līdzsadedzināšanu” un “Hidrolīze
un turpmāka likvidēšana”, tādejādi
LV uzņēmējiem radot iespēju
izmantot jaunās metodes.

5.5.

5.6.

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.

30.12.2015.

Visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

BFD
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VPD
kompetences
jomās
sabiedrības līdzdalība un nozares
ekspertu iesaiste tiek nodrošināta
praktiski visu normatīvo aktu
projektu sagatavošanas procesā.
Normatīvo
aktu
projektu
sagatavošanas gaitā konsultācijas
notikušas
ar
Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi,
Latvijas
lauksaimniecības
kooperatīvu
asociāciju
un
Zemnieku
saeimu.
Lauksaimniecības
un
lauku
attīstības likuma 12.panta 1.punkts
nosaka, ka „Zemkopības ministrija,
izstrādājot
un
īstenojot
lauksaimniecības un lauku attīstības
politiku,
konsultējas
ar
Lauksaimniecības
organizāciju
sadarbības padomi”. Minētajās
organizācijās ietilpst lielākā daļa
nelielo lauksaimnieku biedrību un
nodibinājumu, kas pārstāv visu
lauksaimniecības nozaru intereses.
Tāpat informācija par normatīvo
aktu projektiem tiek publicēta ZM
tīmekļa vietnē.

Nr.
p.k.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

Uzdevumi
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.

Samazināt steidzamo tiesību aktu projektu skaitu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

JD un visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

JD un visi nozaru
departamenti

Paātrināt ES fondu līdzekļu apguvi.

30.12.2015.

LAAD; ZD
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Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Normatīvo
aktu
projektu
sagatavošanas gaitā konsultācijas
notikušas
ar
Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi,
Latvijas
lauksaimniecības
kooperatīvu
asociāciju
un
Zemnieku
saeimu.
Lauksaimniecības
un
lauku
attīstības likuma 12.panta 1.punkts
nosaka, ka „Zemkopības ministrija,
izstrādājot
un
īstenojot
lauksaimniecības un lauku attīstības
politiku,
konsultējas
ar
Lauksaimniecības
organizāciju
sadarbības padomi”. Minētajās
organizācijās ietilpst lielākā daļa
nelielo lauksaimnieku biedrību un
nodibinājumu, kas pārstāv visu
lauksaimniecības nozaru intereses.
Tāpat informācija par normatīvo
aktu projektiem tiek publicēta ZM
tīmekļa vietnē.

Nodrošināta projektu iesniegumu
pieņemšana EZF 2007-2013 un
EJZF
2014-2020
pasākumos.
2015.gada
13.februārī
tika
apstiprināta
Latvijas
Lauku
attīstības
programma
2014.2020.gadam. Lai paātrinātu ES
fondu līdzekļu apguvi, nodrošināta
atbilstošo MK noteikumu projektu
izstrāde
un
apstiprināšana.
25.05.2015. Ir iesniegts izskatīšanai

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Valsts kancelejā “Informatīvais
ziņojums “Par pasākumiem, kas
tiek
finansēti
no
Eiropas
lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības
fonda””
(TA1030). Spēkā stājušies Ministru
kabineta
2015.gada
16.jūnija
noteikumi Nr.323, “Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku
saimniecību
un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumam
"Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai””.
Spēkā stājušies Ministru kabineta
2015.gada
9.jūnija
noteikumi
Nr.292,
“Valsts
un
Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības””.
Spēkā stājušies Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumu
Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu konkursu veidā
pasākumam
"Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” grozījumi.

5.11.

Celt profesionalitāti ministrijas darbiniekiem.
30.12.2015.

5.12.

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

JD, PSAN,IAN un
visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

AD
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IAN darbinieki apmeklējuši
vairākus VAS piedāvātos mācību
kursus, kā arī Iekšējo auditoru
institūta organizētos kursus par IKT
pārvaldības audita veikšanu.

Nr.
p.k.
5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Uzdevumi
Uzlabot nepieciešamo iepirkumu plānošanas procesu un
samazināt ES
fondu līdzfinansēto aktivitāšu
realizēšanas specifikāciju izstrādei nepieciešamo laiku.
Uzlabot kvalitāti ministrijā izstrādājamajiem iepirkuma
līgumiem un pilnveidot noslēgto līgumu izpildes
kontroli.
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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.12.2015.

AD

30.12.2015.

AD

30.12.2015.
ZM IAN

30.10.2015.

ZM IAN

30.12.2015.

ZM IAN

ZD
30.12.2015.

5.19.

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

BFD, MD,
LAAD

30.12.2015.
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Izpildīts

Procesā

Kavējas
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2015.g.1.pusgadā veikti sistēmu
auditi
par EZF vadības un
kontroles sistēmu. Gada kontroles
ziņojumu un atzinumu plānots
sagatavot novembrī, decembrī.

Pārbaude uzsākta jūlijā.

Saskaņā ar IAN gada plānu uz
30.06.2015. pabeigti 4 iekšējie
auditi. 3 auditi ir procesā, to skaitā
arī 2015.gada prioritārais audits par
IKT pārvaldību.

Sagatavota un sniegta informācija
par EZF 2007-2013 un EJZF 20142020 ZM un partneru rīkotos
semināros, ZM tīmekļa vietnē,
medijos,
Zivsaimniecības
konsultatīvajā padomē, partneriem
konsultāciju veidā u.c.

Nr.
p.k.
5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Uzdevumi
noteiktajam.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības
politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai
nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts budžetā.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā (ES)
Nr.908/2014 noteikto Eiropas lauksaimniecības
garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Kompetentās iestādes funkciju izpildi.
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.
Nodrošināt ZM konsolidēto finanšu (mēneša, ceturkšņa,
gada) pārskatu sagatavošanu Valsts kases e-pārskatu
sistēmā.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību
padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un uzskaites
pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla
vadības uzskaites sistēmā Horizon.
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.

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

BFD
30.12.2015.

BFD

Tas ir pastāvīgs darbs, kas notiek
cauru gadu.

BFD

Tas ir pastāvīgs darbs, kas notiek
cauru gadu.

30.12.2015.

30.12.2015.

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

TTAD

Nodrošināta
dalība
sekojošās darba grupās:

OECD

Lauksaimniecības
un
vides
apvienotā darba grupa (Diskusijas
par jaunajiem uzsāktajiem pētījumu
projektiem. Uzsākta agro-vides
indikatoru datubāzes atjaunošana,
Latvijai būs iespēja iesniegt datus
par attiecīgajiem indikatoriem un
gūt
novērtējumu
par
lauksaimniecības ilgtspēju).
Lauksaimniecības
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komitejas

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
164.sesija (sniedza informāciju no
Prezidentūras – informēja par LV
Prezidentūras
prioritātēm
un
sagaidāmiem rezultātiem).
Lauksaimniecības politiku un tirgu
darba grupa (skatīti un deklasificēti
vairāki pētījumi un ikgadējie
ziņojumi. ZM pārstāvis sniedza īsu
izklāstu par Latvijas prezidentūras
aktuālajiem jautājumiem. Izvērtēti
OECD materiāli par aktuālajiem
pētījumiem pārtikas nozarē un
sagatavots Latvijas viedoklis).
Saimniecības līmeņa analīzes tīkls.
(Informācijas
apmaiņa
valstu
(ekspertu) starpā par veikto
saimniecību līmeņa analīzi un
pētījumiem. Sniegta prezentāciju
par pārmaiņām un tendencēm
Latvijas piena sektorā).
Tirdzniecības un lauksaimniecības
direktorāta apvienotā darba grupa
par
lauksaimniecību
un
tirdzniecību, 7.sesija (Izvērtēti
OECD materiāli par aktuālajiem
pētījumiem pārtikas nozarē un
sagatavots Latvijas viedoklis.)

5.27.

5.28.

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.

1.10.2015.

TTAD

Izstrādāts gada ziņojuma saturs,
struktūra un atbildīgie sagatavotāji.
Pieprasīta
un
koordinēta
informācija no sagatavotājiem.
Apstrādāta iegūtā informācija.

30.12.2015.

TTAD

Aktīvs darbs notika pie ES-ASV
divpusējo
līguma
nosacījumu
izvērtēšanas,
Latvijas
nostājas
sagatavošanas.
Regulāri
gatavoti
dažādi
informatīvie materiāli, analizējot
tirdzniecības datus par Latvijas un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
citu valstu savstarpējo tirdzniecību,
t.sk.
identificējot
pozitīvos
sadarbības
aspektus,
kā
arī
problēmjautājumus. Īpaša uzmanība
tika
pievērsta
sadarbībai
ar
Krieviju, ASV, Ķīnu.
Aktīvs darbs Latvijas un ES līmenī
saistībā ar trešo valstu (Krievijas)
īstenotajiem
tirdzniecības
nosacījumiem un to radītajām
sekām Latvijas lauksaimniecības
nozarei (jo īpaši, piena un
zivsaimniecības nozarei).
Darbs saistībā ar PTO DDA un
gatavošanos 10.Ministru padomes
konferencei, kā arī izvērtēti
dokumenti un sagatavots viedoklis
par citu valstu iestāšanos PTO
(Kazahstāna, Armēnija).
Izvērtētas un sniegts atzinums par
citu
ministriju
sagatavotājiem
pozīciju, instrukciju un dažādu
informatīvo materiālu projektiem
par
ārējās
tirdzniecības
jautājumiem.

5.29.

5.30.

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.

30.12.2015.

TTAD

Aktualizējās
Vairākpusējā
pakalpojumu
tirdzniecības
nolīguma (TiSA) sarunas
–
dokumentu izvērtēšana un nostājas
definēšana.

30.12.2015.

TTAD

Regulāri uzraudzīta un koordinēta
ziņošana ISAMM sistēmā (izskatīti
EK ziņojumi par nepieciešamajiem
ziņojumiem). Darbs pie EK tiesību
akta projekta izvērtējuma attiecībā
uz ISAMM nosacījumu izmaiņām,
kā arī LV interešu pārstāvība.
Bioloģiskās
lauksaimniecības
rezultātu
statistikas
datu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
apkopošana
un
apstrāde,
informācijas
datu
bāzes
aktualizēšana,
papildinot
ar
informāciju par 2014. gadu. Tiek
gatavotas atskaites nosūtīšanai
Eiropas Komisijai par bioloģiskās
lauksamniecības rezultātiem Latvijā
2014.
gadā.
Līguma
par
lauksaimniecības
ekonomiskā
kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas
lauku saimniecību uzskaites datu
tīkla un Latvijas tirgus un cenu
informācijas sistēmas darbības
nodrošināšanu ar LVAEI 2014.
gada 4. ceturkšņa un 2015. gada 1.
un 2. ceturkšņa atskaišu izvērtēšana
un saskaņošana. Apkopota LVAEI
iesniegtā
cenu
informācija
(iknedēļas, mēneša) un ievietota
ZM serverī. Līguma “Latvijas lauku
saimniecību uzskaites datu tīkla
informācijas sistēmas pilnveidošana
un lauksaimniecības produkcijas
ražošanas
pašizmaksas
aprēķināšanas metodikas izstrāde
Lauku attīstības programmas 20072013 Nepārtrauktās novērtēšanas
sistēmas uzturēšanas ietvaros” ar
LVAEI uzraudzība.

5.31.

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

30.12.2015.

TTAD
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Aktualizēta
prezentācija
par
Latvijas
lauksaimniecību.Tiek
veikta datu uzkrāšanas modeļa
izstrāde, datu apkopošana par piena,
graudu, augļu un dārzeņu, pārtikas,
lauksaimniecības
nozari
kopumā.Sagatavota
informācija
Lauksaimniecības gada ziņojuma
sadaļām
par
Latvijas
ārējo
tirdzniecību, tirdzniecības līgumu
un pasākumu aktualitātēm un
tirdzniecības apjomiem un cenām
graudiem, cukuram, augļiem un

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
dārzeņiem, dzīvnieku izcelsmes
produktiem
u.c.
Sagatavots
analītiskais pārskats par Latvijas
ārējo
tirdzniecību
2014.gadā.
Regulārs darbs pie LV, ES un
pasaules (biržu) cenu apkopošanas,
apstrādes un uzkrāšanas par
dzīvnieku izcelsmes un augkopības
produktiem. Pēc pieprasījuma, t.sk.
sabiedrisko mediju vajadzībām
gatavota
dažāda
skaidrojošā
informācija par lauksaimniecības
nozaru aktualitāti, kā arī regulāri
gatavoti informatīvie un analītiskie
materiāli ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem
medijiem
par
Latvijas ārējo tirdzniecību un
cenām.

5.32.

Turpināt LAP 2007.-2013.gadam un ZRP 2007.2013.gadam uzraudzību, efektīvu ieviešanu, nodrošinot
max. pieejamā finansējuma apguvi

LAAD/ZD

30.12.2015.
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ZRP
2007-2013
finansējums
projektu īstenošanai apstiprināts
102%
apmērā
(ieskaitot
virssaistības),
izmaksāts
finansējums īstenotiem projektiem 88% apmērā. Nodrošināta LAP un
ZRP Uzraudzības komiteju darbība
un sēžu organizēšana, nodrošināta
Vadošās iestādes komitejas darbība
un sēžu organizēšana. Sagatavoti
priekšlikumi
LAP
finanšu
grozījumiem, pārdalot finansējumu
LAP 1.ass, 2. un 4.ass ietvaros,
nodrošinot pieejamā finansējuma
sekmīgu
apguvi.
25.02.2015.
iesniegti
EK
apstiprināšanai.
20.04.2015. Saņemta EK ierosināto
grozījumu apstiprinājuma vēstule.
Nodrošināta
LAP
un
ZRP
neatbilstību gadījumu ziņošana
Eiropas
Birojam
krāpšanas
apkarošanai (OLAF). Sagatavota un
iesniegta informācija FM par
neatbilstošo
izdevumu
un

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
neatbilstību gadījumu statistiku
kopsavilkuma
ziņojuma
par
2014.gadu sagatavošanai, kā arī
nodrošināta
dalība
Eiropas
Savienības
finanšu
interešu
aizsardzības koordinācijas padomē.
Sagatavoti un iesniegti EK LAP un
ZRP gada īstenošanas ziņojumi par
2014.gadu. Nodrošināta atbalsta
pasākuma / prioritārā virziena
“Tehniskā palīdzība” finansējuma
sekmīgu
apguvi,
sagatavoti
komisijas lēmumi par darbību
apstiprināšanu, iekšējie normatīvie
akti, nodrošināta līgumsaistību
izpildes
uzraudzība,
kā
arī
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšana
Lauku
atbalsta
dienestā.Turpināta
platībatkarīgo
atbalstu
saistību
pabeigšanas
uzraudzība
LAP
2007.2013.gadam.Turpināta LAP 20072013.gadam finanšu instrumenta
“Kredītu fonds” uzraudzība. Izdoti
šādi jauni ārējie normatīvie akta
grozījumi: Grozījumi Ministru
kabineta
2010.gada
20.jūlija
noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā
tiek administrēts un uzraudzīts
valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības
attīstībai,
izveidojot kredītu fondu". Ministru
kabineta 28.04.2015. noteikumi Nr.
208/LV, 96 (5414), 19.05.2015.

5.33.

Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu

TTAD/LAAD
30.12.2015.
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Sagatavots un 30.06.2015. noslēgts
līgums par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” informācijas analīzes un
apmaiņas
sistēmai”,
kā
arī
nodrošināta līdzekļu izlietojuma

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Izpildes
termiņš

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
pārraudzība,
izpilde par
2.ceturksni.

5.34.

Uzraudzīt, koordinēt un nodrošināt ZM starptautiskos
sadarbības procesus (t.sk. ienākošās ārvalstu augsta
līmeņa oficiālo delegāciju vizītes, ZM augstāko
amatpersonu vizītes, ZM dalība starptautiskajās
organizācijās)

SLSAD

30.12.2015

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

saskaņota
2015.gada

darbu
1. un

Sekmīgi nodrošinātas ZM augstāko
amatpersonu
vizītes
ārvalstīs
(Somijā, Francijā, Uzbekistānā,
Ukrainā, Austrijā, Ķīnā, ASV,
Itālijā, Beļģijā, Luksemburgā) un
ārvalstu
delegāciju
(Ķīnas
(Šanhajas), Somijas, Apvienotās
Karalistes, Eiropas Komisijas)
vizītes
Latvijā.
Tāpat
arī
nodrošinātas
ES
ministru,
lauksaimnieku organizāciju, ES
institūciju, Armēnijas, Ukrainas,
Moldovas, Gruzijas, Baltkrievijas
augstāko
amatpersonu
vizītes
Latvijā saistībā ar oficiālajiem
Latvijas prezidentūras pasākumiem.
Sekmīgi un rezultatīvi nodrošināta
Latvijas kā partenervalsts dalība
izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē,
Vācijā.
Nodrošināta EEZ FI 2009.-2014.
gada perioda programmas
„Nacionāla klimata politika”
projektu īstenošanas uzraudzība

*- Apzīmējumi:
- uzdevums ir izpildīts (zaļš);
- uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens);
- uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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