APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: _______________

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2015.gada darba plāna izpildi 2.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.gadā
ir
veikuši 92 436 preču pārbaudes
robežkontroles punktos. No visām
veiktajām
kontrolēm
pārtikas
nekaitīguma kontrole veikta 21 169,
fitosanitārā kontrole – 27 844,
veterinārā kontrole – 6 035,
dzīvnieku barības un barības
piedevu kontrole – 35 356, svaigu
augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole
– 1 602, nepārtikas preču drošuma
kontrole – 430 kravām. No visām
pārbaudītajām preču kravām 1 551
jeb 1,68% tika atzīts 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"".
Grozījumu
izdarīšana
citos
atbilstošajos MK noteikumos atlikta
saskaņā ar MK 20.10.2015. sēdes

prot. Nr.55 19.§ 1.punktu, termiņš 01.08.2016.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

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.

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD, TTAD

Izstrādāt un ieviest rīcības plānu par antimikrobiālās
rezistences ierobežošanu un pilnveidot zāļu atliekvielu
uzraudzības programmu.

Izstrādāt nosacījumus un prasības vienotas dzīvnieku
datubāzes izveidošanai.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības un
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.
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MK 30.06.2015. noteikumi Nr.358
"Prasības
mazumtirdzniecības
uzņēmumiem, kas piegādā mājas
apstākļos ražotu vai gatavotu
dzīvnieku izcelsmes pārtiku"
Tiek īstenotas 37 valsts uzraudzības
un kontroles programmas, kas
ietver
arī
laboratorisko
izmeklējumu veikšanu, pārtikas
aprites,
veterinārmedicīnas
un
robežkontroles jomā.
Rīcības plāna ieviešanas pasākumi
pārceļas uz periodu no 2016. līdz
2020.gadam.
Darba
grupa
antimikrobiālās
rezistences ierobežošanai dzīvnieku
veselības jomā ir izstrādājusi
Nacionālo rīcības plānu par
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības
jomā.
Tiek saskaņota informācija par
nepieciešamo
finansējumu
tā
realizācijai.
Atsevišķi rīcības plānā paredzētie
pasākumi jau tiek ieviesti kopš
2015.gada.
Izvērtēti un sniegti atzinumi par
diviem EK tiesību aktu projektiem
par zāļu atliekvielu uzraudzības
pilnveidošanu.
Izstrādāti nosacījumi un prasības
vienotas
dzīvnieku
datubāzes
izveidošanai.
Turpinās diskusijas par ieviešanas
nosacījumiem un nepieciešamo
finansējumu.
Nodrošināta
zaļā
publiskā
iepirkuma kritērija - iepirkt
produktus, kas atbilst nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām
– sekmīga piemērošana pārtikas
piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumos,
lai
palielinātu

1.8.

Modernizēt un integrēt oficiālo kontroļu regulējuma
sistēmu
atbilstoši
ES
rīcībpolitikai
visā
lauksaimniecības un pārtikās ķēdē.

30.12.2015.

VPD
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paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu pārstāvību zaļajos
publiskajos
iepirkumos.
Nodrošināts ES lauksaimniecības
produktu veicināšanas programmas
ieviešanas uzraudzības process,
biedrībai „Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācija”
realizējot programmu „Sabiedrības
informēšanas un tirgus veicināšanas
kampaņa "Bio par mums" (2014.2016.g.), lai veicinātu bioloģiskās
produkcijas
patēriņu.
MK 20.10.2015. noteikumi Nr.603
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada 12.augusta noteikumos
Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības
un
kontroles
kārtība”””. MK noteikumi precizē
pārtikas kvalitātes shēmu prasības
un nosaka prasības jauniem
produktu veidiem.
LV PRES laikā vadīta ES Padomes
Veterinārijas ekspertu (sabiedrības
veselība) un Fitosanitāro ekspertu
apvienotā darba grupa (F.21 A un
F.19), kur izskatīts EK regulas
priekšlikums par oficiālo kontroli
(notikušas deviņas sanāksmes).
Tāpat
Regulas
priekšlikums
izskatīta sešās ES padomes Atašeju
darba grupās. Lai vienotos par
kompromisa tekstu, tika organizētas
tikšanās
ar
Padomes
ģenerālsekretariātu,
Padomes
juridisko dienestu un EK (kopā
notikušas 27 sanāksmes). 2015.gada
26.-27.martā
tika
organizēta
sanāksme Rīgā starp ekspertiem no
ZM un padotības iestādēm, kā arī
EP ģenerālsekretariātu, ar mērķi
sagatavot oficiālās kontroles regulas
projekta kompromisa tekstu un
izvērtētu
EP
priekšlikumus.
Vienlaikus organizētas un vadītas

iesaistīto atbildīgo ekspertu darba
grupas sēdes kompromisa teksta
sagatavošanai ZM (notikušas sešas
sanāksmes).
Vadīta
neformāla
tikšanās Briselē 15.04.2015. starp
LV
PRES
fitosanitārajiem
ekspertiem un atsevišķu ES DV
(Vācijas, Nīderlandes, Polijas,
Zviedrijas, Apvienotās Karalistes)
delegācijām par fitosanitārajiem
jautājumiem saistībā ar regulas
projektu.
Sagatavotas
trīs
instrukcijas uz Pastāvīgo pārstāvju
komiteju (COREPER I). Par regulas
priekšlikumu sagatavota Pozīcija
Nr.2
Latvijas
pārstāvjiem,
piedaloties EK un ES Padomes
darba grupu sanāksmēs.
Latvijas viedoklis par Latvijai
būtiskākajiem jautājumiem, par
kuriem ir panākta Padomes
vispārējā pieeja oficiālās kontroles
regulas priekšlikumā:
1. Par oficiālās kontroles regulas
tvērums. Ir panākts, ka mežu
reproduktīvais materiāls un augu
reproduktīvais materiāls ir svītroti
no regulas tvēruma.
2. Ir panākta atkāpes obligātai
laboratoriju akreditācijai tādām
laboratorijām,
kuras
veic
trihinelozes
pārbaudi
svaigā
cūkgaļā.
3. Par maksām. Latvija var atbalstīt,
ka maksas iekasēšanā par oficiālo
kontroli ir nodrošināta elastīga
pieeja.
Latvija
uzskata,
ka
dalībvalstīm iekšējā tirgū jāizvairās,
no maksimāli harmonizētas pieejas
oficiālās kontroles maksas jomā, jo
ES dzīves līmenis un nodokļu
sistēmas ir atšķirīgas, līdz ar to
pilnīga maksas harmonizācija, lai
segtu faktiskās kontroles izmaksas,
praktiski nav iespējama.
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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.

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

30.12.2015.

VPD

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.
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Uzsākts piena produktu un zvejas
produktu eksports uz Ķīnu un olu
eksports, kā arī piena produktu
eksports uz ASV.
Eiropas Komisija aktualizētās,
jaunās formulas un jauno metodi ir
apstiprinājusi
ar
Komisijas
18.11.2015. Īstenošanas Lēmumu
(ES) Nr.2015/2100, ar ko apstiprina
metodes
cūku
liemeņu
klasificēšanai Latvijā un atceļ
Lēmumu 2005/307/EK. Lēmuma
nosacījumi, ir pārņemti ar MK
15.12.2015. noteikumiem Nr.721
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumos
Nr.307
„Dzīvnieku
liemeņu
klasifikācijas noteikumi””.
Ir 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). Izmeklēti 263 paraugi, no
kuriem
10
bija
neatbilstoši
prasībām.
1. MK 29.09.2015. noteikumi
Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto
personu apmācības kārtība pārtikas
higiēnas jomā”.
2. Svaigpiena kvalitātes datu bāze ir
regulāri pilnveidota un optimizēta.
Izstrādāts
noteikumu
projekts
“Veterinārās,
higiēnas
un
nekaitīguma prasības svaigpiena
apritei”, kas precizēs prasības datu
bāzes darbībai.
3. Ir samazināts administratīvais
slogs, atvieglojot prasību par
marķējuma informācijas norādes
vietu nefasētai gaļai, kas iegūta no
liellopiem,
kuru
vecums
nepārsniedz
12 mēnešus,
un
nefasētai aitu gaļai.
4. MK 20.10.2015. noteikumi

Nr.595
“Prasības
informācijas
sniegšanai par nefasētu pārtiku.”

1.13.

1.14.

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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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. un 2.pusgadā tika
turpināts īstenot „Skolas augļa” un
„Skolas
piena”
programmas.
Pieņemti: 1) 13.01.2015. grozījumi
nr.19 MK noteikumos Nr.106
“Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu piena produktu
piegādei izglītojamiem vispārējās
izglītības
iestādēs”,
nosakot
paaugstinātas
kvalitātes
un
transportēšanas attāluma prasības
pienam,
kas
saņem
valsts
līdzfinansējumu; 2) 08.09.2015.
MK noteikumi Nr.519 “Kārtība,
kādā piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas Savienības
atbalstu augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem vispārējās izglītības
iestādēs” un MK noteikumi Nr.521
“Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu piena produktu
piegādei izglītojamiem vispārējās
izglītības iestādēs”, nosakot jaunu
atbalsta likmes noteikšanas sistēmu.
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 un programmas
īstenošanas 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
līmeņa sanāksmēs, t.sk. divpusējās
tikšanās ar EK par atbalsta
piešķiršanas kritērijiem.
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
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Izstrādāti un apstiprināti ZM
iekšējie normatīvie akti ELFLA un
EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas ieviešanai:
- ZM 09.07.2015. rīkojums Nr.103
“Par
Eiropas
Jūrlietu
un
Zivsaimniecības fonda vadošās
iestādes reglamentu un vadošās
iestādes funkciju īstenošanu”;
- ZM 16.07.2015. kārtība Nr.23
“Par
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda pārvaldības
deklarācijas un gada kopsavilkuma
ziņojuma sagatavošanu”;
- ZM 05.08.2015. rīkojums Nr.113

“Par
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai
risku
pārvaldības
nodrošināšanu”;
- ZM 25.08.2015. kārtība Nr.27
“Ziņošanas kārtība par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
ietvaros
konstatētajām
neatbilstībām,
neatbilstošiem
izdevumiem
un
krāpšanas
gadījumiem”;
- ZM 25.08.2015. kārtība Nr.28
“Par informācijas ievietošanu un
aktualizēšanu Eiropas Kopienas
fondu vadības sistēmā (SFC 2014);
- ZM 23.12.2015. rīkojums Nr.191
“Par Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai vadošās
iestādes reglamentu un vadošās
iestādes funkciju īstenošanu”.
- 31.08.2015. apstiprināts EJZF
Pārvaldības un kontroles sistēmas
apraksts saskaņā ar Padomes
Regulas
(EK)
Nr.1303/2013
72.pantu;
- aktualizētas ZM integrētās vadības
sistēmas procesu kartes par ELFLA
un EZF/EJZF ieviešanu;
- Izstrādāta jauna pieeja ELFLA un
EJZF
pasākuma
“Tehniskā
palīdzība” ieviešanai.

2.2.

Nodrošināt meža īpašniekiem iespēju iesniegumus un
pārskatus iesniegt tiešsaistes režīmā.

30.12.2015.

MD
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Meža valsts reģistra sistēmas
lietotāji informēti par sistēmas
darbības
pārtraukumu
no
15.12.2015 līdz 04.01.2016, kas
saistīts ar Valsts meža dienesta
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
papildināšanu ar līdzšinējā Meža
valsts reģistra datiem. Pēc maksas
cenrāža precizēšanas (izsludināts
VSS
17.02.2015.)
plānots
nodrošināt
iespēju
meža
īpašniekiem
iesniegumus
un

pārskatus
režīmā.

2.3.

2.4.

2.5.

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.

30.12.2015.

VPD

1.06.2015.

LAAD

30.12.2015.

LAAD

Nodrošināt atbalsta iespējas mazo un vidējo
saimniecību attīstībai, lauku tūrisma attīstībai, darbības
dažādošanai, pievienotās vērtības radīšanai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

9

iesniegt

tiešsaistes

EK
13.02.2015.
Regula
Nr.269/2015, ar kuru ieraksta
produktu „Carnikavas nēģi ” ES
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu reģistrā. EK 09.10.2015.
Regula Nr.1939/2015, ar kuru
ieraksta produktu “Latvijas lielie
pelēkie zirņi” ES Aizsargātu cilmes
vietu nosaukumu reģistrā. EK
13.11.2015. Regula Nr.2045//2015,
ar kuru ieraksta produktu “Jāņu
siers” ES Garantēto tradicionālo
īpatnību reģistrā.
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”.
Ar Eiropas Komisijas 30.11.2015.
īstenošanas lēmumu apstiprināti
Lauku attīstības programmas 20142020
grozījumi.
Atbilstoši
apstiprinātajiem
grozījumiem
sagatavoti precizējumi saistītajos
normatīvajos aktos. Apstiprināti
Ministru
kabineta
2015.gada
22decembra noteikumi Nr.769
„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo
rīcības
grupu
darbības
nodrošināšanai
un
teritorijas
aktivizēšanai 2014.–2020. gada
plānošanas
periodā”;
Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumi Nr.590 Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība
lauku
attīstībai

2.6.

Veicināt
lielveikalu
tīklu
lojalitāti
lauksaimniecības ražotājiem un produktiem

vietējiem

30.12.2015.

2.7.

TTAD

Atbalstīt vietējo produktu mārketinga pasākumus.

30.12.2015.

TTAD
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apakšpasākumā
"Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”. Joprojām turpinās darbs
pie normatīvo aktu izstrādes lauku
tūrisma
attīstībai,
darbības
dažādošanai un pievienotās vērtības
radīšanai, kurus plānots virzīt
tālākai apstiprināšanai uz VK
2016.gada 2.pusgadā, jo atbilstoši
EK
pamatnostādnēm,
atbalsta
pasākums dalībvalstij jāievieš divu
gadu laikā no kārtējā plānošanas
perioda
programmas
(LAP)
apstiprināšanas,
taču
šobrīd
attiecībā uz konkrēto pasākumu ir
sagatavoti nosacījumu grozījumi,
kuri 2016.gada 1.pusgadā tiks
iesniegti EK apstiprināšanai.
Jautājums par lielveikalu tīklu
lojalitātes veicināšanu attiecībā uz
vietējiem ražotājiem un produktiem
izskatīts Pārtikas nozares padomes
sēdē
2015.gada
4.ceturksnī,
pieaicinot pārstāvjus no valsts
pārvaldes institūcijām, pārtikas
ražotāju, lauksaimnieku un tirgotāju
organizācijām. Diskusiju laikā tika
panākta vienošanās par to, ka
LPTA, LPUF, LOSP un LRTK
2016.gadā turpinās darbu pie
savstarpējās sadarbības uzlabošanas
Latvijā ražotas produkcijas lielākas
pieejamības
veicināšanai
lielveikalos.
1) Saskaņā ar 2013. gada
17.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1524 "Noteikumi
par
valsts
atbalstu
lauksaimniecībai"
ir
pieejams
atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes
shēmās un nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas veicināšanas
pasākumu
īstenošanai.
LPUF
atbilstoši šiem noteikumiem ir
izstrādājusi un realizē pārtikas

2.8.

2.9.

2.10.

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

Paredzēt atbalsta iespējas
mārketinga aktivitātēm.

inovatīvu

LAAD
1.11.2015.

LAAD, TTAD
30.12.2015.

produktu

LAAD, TTAD
30.12.2015.

11

kvalitātes shēmas veicināšanas
plānu 2015.gadam.
2) Patreiz (no 2014.-2016.g.) tiek
realizēta arī biedrības „Latvijas
Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācija”
programma
„Sabiedrības informēšanas un tirgus
veicināšanas kampaņa "Bio par
mums", lai veicinātu bioloģiskās
produkcijas patēriņu.
3) Sadarbībā ar Eiropas Komisiju
2015.gada
oktobrī
organizēts
informatīvs
seminārs
ieinteresētajām
nozares
organizācijām
par
ES
lauksaimniecības
produktu
veicināšanas politikas izmaiņām ar
2016.gadu,
t.sk.
izmaiņām
programmu
administrēšanas
nosacījumos.
2015. gada 22.septembrī MK sēdē
(protokols Nr. 50 37.§) izskatīts un
pieņemts “Informatīvais ziņojums
"Par mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību izveidi un to
biedru nodokļu maksāšanas kārtības
praktiskās īstenošanas gaitu periodā
no 2013.gada līdz 2015.gada
pirmajam pusgadam"”
Apstiprināti 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””.
EM pasākuma izvērtēšana un
priekšlikumu
sagatavošana
„Palielināt augstas pievienotās
vērtības produktu un pakalpojumu
eksporta
proporciju”
3.2.1.2.
pasākuma
„Starptautiskās

konkurētspējas veicināšana”.

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.

2.12.

1.10.2015.

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

LAAD

1.07.2015.
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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
laukstrādnieku ienākuma nodokļa
piemērošanas nodrošināšanai”.
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

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.

2.15.

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.

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

TTAD
30.12.2015.

2.16.

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

LAAD
30.12.2015.
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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
zemes platību un sniedz informāciju
par to””.
2015.gada 1.septembra MK sēdē
tika
izskatīts
Informatīvais
ziņojums
"Par
Latvijas
lauksaimniecības
nozares
konkurētspēju starp Baltijas valstīm
un situāciju piena nozarē"
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””.

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.
2.19.

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

MD
1.07.2015.

a/s
un

MD

30.12.2015.

2.20.

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

MD

30.12.2015.
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Meliorācijas
politikas
pamatnostādņu projekts izstrādāts,
tiek
skaņots
ar
sociālajiem
partneriem un nozares ekspertiem,
nosakot prioritāros pasākumus
politikas
īstenošanā
un
pamatnostādņu formātu.
08.09.2015 Ministru kabineta sēdē
apstiprinātas Meža un saistīto
nozaru attīstības pamatnostādnes,
kurās ietverts maksimāli pieļaujamā
koku ciršanas apjoma noteikšanas
pamatprincipi.
Valsts sekretāru sanāksmē 2015. g.
1. oktobrī ir izsludināts noteikumu
projekts “Kārtība, kādā valsts
kapitālsabiedrības
un
publiski
privātās kapitālsabiedrības, kurās
valsts ir dalībnieks (akcionārs)
prognozē un nosaka dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu, un veic
maksājumus valsts budžetā par
valsts kapitāla izmantošanu” (VSS
942), kas paredz visām valsts
kapitālsabiedrībām
vienādu
dividenžu noteikšanas kārtību.
LVM akcionāru sapulce 2015. gadā
ir akceptējusi 1257,7 ha meža
zemes iegādi.

2.21.

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

ZD

Nodrošināta projektu iesniegumu
pieņemšana šādiem ZRP 2014.2020. pasākumiem: 1. Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte un
nevēlamu nozveju izmantošana; 2.
Galīga zvejas darbību pārtraukšana;
3. Zvejas ostas un izkraušanas
vietas; 4. Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā; 5. Akvakultūra, kas
nodrošina vides pakalpojumus; 6.
Datu vākšana; 7. Kontrole un
izpilde; 8. Sabiedrības virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju
sagatavošana un īstenošana; 9.
Uzglabāšanas
atbalsts;
10.
Ražošanas un tirdzniecības plāni;
11. Tirdzniecības pasākumi; 12.
Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde.

LAAD

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

30.12.2015.

2.22.

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

Apstiprināti:
- Ministru kabineta 2015.gada
24.novembra noteikumi Nr.666
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra
noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā pasākumam "Ieguldījumi
materiālajos aktīvos"”;
- Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumi Nr.769
„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo
rīcības
grupu
darbības
nodrošināšanai
un
teritorijas
aktivizēšanai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā”;

30.12.2015.

-
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Ministru

kabineta

2015.gada

13.oktobra noteikumi Nr.590 Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā
"Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”.
- Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta
noteikumi
Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu
projektu
iesniegumu
konkursu veidā”.

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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Nodrošināta
Lauku
attīstības
programmu
2014-2020.gadam
pasākumu
ieviešana,
īpaši
akcentējot atbalstu zināšanu un
inovāciju līmeņa celšanai, mazajām
un
vidējām
saimniecībām,
jaunajiem
lauksaimniekiem,
ilgtspējīgai vides un dabas resursu
apsaimniekošanai un teritorijas
apdzīvotības saglabāšanai.
Apstiprināti:
- Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra
noteikumi
Nr.705
“Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā "Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi";
- Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra
noteikumi
Nr.695
“Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Konsultāciju
pakalpojumi, lauku saimniecību
pārvaldības un lauku saimniecību
atbalsta
pakalpojumi"
apakšpasākumā
"Atbalsts
konsultāciju
pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai".
- Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta
noteikumi
Nr.475

”Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu
projektu
iesniegumu
konkursu veidā”;
- Ministru kabineta 2015.gada
10.novembra noteikumi Nr.642
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 9. februāra noteikumos Nr.
132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā
pasākumam
"Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot
ar
lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)"";
- Ministru kabineta 2015.gada
15.oktobra
noteikumi
Nr.577
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2014.gada
30.septembra
noteikumos Nr.598 "Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un
uzraudzību
lauku
un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā".
Sagatavoti grozījumi apstiprinātajā
Lauku attīstības programmā 20142020.gadam, iesniegšanai EK,
attiecībā uz nosacījumiem „Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā”.

2.24.

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.

30.12.2015.

ZD
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Ministru
kabinetā
apstiprināti
noteikumi šādiem ZRP 2014.-2020.
pasākumiem: 1. Pievienotā vērtība,
produktu kvalitāte un nevēlamu
nozveju izmantošana; 2. Galīga
zvejas darbību pārtraukšana; 3.
Zvejas ostas un izkraušanas vietas;
4.
Produktīvi
ieguldījumi
akvakultūrā; 5. Akvakultūra, kas
nodrošina vides pakalpojumus; 6.
Datu vākšana; 7. Kontrole un

izpilde; 8. Sabiedrības virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju
sagatavošana un īstenošana; 9.
Uzglabāšanas
atbalsts;
10.
Ražošanas un tirdzniecības plāni;
11. Tirdzniecības pasākumi; 12.
Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde.

2.25.

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).

15.12.2015.

2.26.

Tiešo maksājumu atbalsts: nodrošināt nozares attīstību
sekmējošu nosacījumu izstrādi un īstenošanu
maksājumam par klimatam un videi labvēlīgām
lauksaimniecības praksēm (zaļināšanas maksājums).

15.12.2015.
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TTAD

Veikti
grozījumi
2015.gada
10.martā MK pieņemti jauni
noteikumi
Nr.
126
“Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”,
precizējot
tiesisko regulējumu brīvprātīgi
saistītajam
atbalstam.
Veikti
atbalsta likmju pārrēķini. Sadarbībā
ar LAD izskatīti problēmjautājumi,
kas saitīti ar aktīvā lauksaimnieka
nosacījuma piemērošanu un izpildi.
Sagatavots un izskatīts pārskats par
aktīva lauksaimnieka problēmjautājumiem un priekšlikumiem.
Izstrādāti priekšlikumi maksājuma
gados jaunajiem lauksaimniekiem
pilnveidošanai. Sadarbībā ar LD
ekspertiem sagatavoti priekšlikumi
starpuktūras - zaļais segums ieviešanai 2016.gadā.Sadarbībā ar
ministrijas nozaru ekspertiem, LLU
profesoru un LLKC ekspertiem
sagatavotas
papuvju
apsaimniekošanas
vadlīnijas.
Sniegtas atbildes uz daudzām
lauksaimnieku
vēstulēm
par
aizliegumu uz lauka smalcināt zāli
un par papuvju apsaimniekošanas
prasībām. Uzsākta Zaļināšanas
sankciju kalkulatora izstrāde.

TTAD

2015.gadā papildus pagaidu valsts
atbalsts tika piešķirts saskaņā ar
Ministru
kabineta
2014.gada
16.septembra
sēdes
protokollēmuma (prot.Nr.49 63. §)
4.punktu.
2015.g. decembrī pieņemts VAP

2.27.

Tiešo maksājumu atbalsts: nodrošināt papildus pagaidu
valsts atbalsta piešķiršanu.

30.12.2015.

2.28.

TTAD

Uzraudzīt Tiešo maksājumu nosacījumu ieviešanu un
piemērošanu.

30.12.2015.

TTAD
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par papildus pagaidu valsts atbalsta
piešķiršanu 2016.gadā.
Nodrošināta
pārstāvība
ES
institūciju darba grupu sanāksmēs
(Tiešo maksājumu Komiteja, Tiešo
maksājumu komitejas 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
sadarbība, viedokļu apmaiņa un
saskaņošana ar LAD, VAAD, LDC,
PVD
par
tiešo
maksājumu
nosacījumu
ieviešanu
un
administrēšanu.
Nodrošināta
pārstāvība
ES
institūciju darba grupu sanāksmēs
(Tiešo maksājumu Komiteja, Tiešo
maksājumu komitejas 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
sadarbība, viedokļu apmaiņa un
saskaņošana ar LAD, VAAD, LDC,
PVD
par
tiešo
maksājumu
nosacījumu
ieviešanu
un

administrēšanu.

2.29.

Nodrošināt optimālu visu pieejamo valsts rezervē esošo
piena kvotu izlietojumu un pēc piena kvotas sistēmas
atcelšanas piena uzskaites sistēmas saglabāšanos.

1.07.2015.

2.30.

LD, TTAD

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””. Pieņemti MK
noteikumi
Nr.178/08.09.2015
„„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””, nodrošinot
svaigpiena iepirkuma un pārstrādes
informācijas pilnveidošanu.

TTAD

Latvijas Lauku konsultāciju centrs
aktivitātes “Vietējo iepirkumu un
mazās pārstrādes veicināšanas
programma” ietvaros ir īstenojis
pasākumus
–
komunikācijas
nodrošināšana starp zemniekiem un
pašvaldībām, diskusijas, atbalsts
dokumentācijas sagatavošanā u.c.,
lai palielinātu vietējās produkcijas
īpatsvaru pašvaldību publiskajos
iepirkumos. Sadarbībā ar Rīgas
Domi
un
Latvijas
Lauku
konsultāciju un izglītības centru
2015.gada novembrī organizēts
informatīvs
seminārs
(kontaktbirža), lai veidotu tikšanās
platformu un nodrošinātu kontaktu
apmaiņu starp lauksaimnieciskās un
pārtikas produkcijas ražotājiem,

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.

30.12.2015.
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produktu
izplatītājiem
(vairumtirgotājiem),
ēdināšanas
pakalpojumu
sniedzējiem
un
iepirkumu veicējiem, lai veicinātu
viņu savstarpējo komunikāciju,
sadarbību un pieredzes apmaiņu
vietējo pārtikas produktu lielākas
pārstāvības veicināšanai publiskajos
iepirkumos. Nodrošināta līdzdalība
VARAM
izveidotajā
Zaļā
iepirkuma
veicināšanas
darba
grupā. Sniegti priekšlikumi par MK
noteikumu
projektā
“Prasības
zaļajam publiskajam iepirkumamun
tā
piemērošanas
kārtība”
ietveramajām prasībām attiecībā uz
vides kritēriju piemērošanu un
piedāvājuma
izvēles
kritēriju
noteikšanu
pārtikas
produktu
piegādes
un
ēdināšanas
pakalpojumu iepirkumiem,
lai
nodrošinātu secīgu pašreiz tiesību
aktos ietverto prasību pēctecību pēc
jaunā Publiskā iepirkuma likuma
stāšanās spēkā 2016.gada pavasarī.

2.31.

2.32.

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.

MD

30.12.2015.
MD
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Tiek
saskaņots
Starpresoru
vienošanās projekts par sadarbību
starp ZM un VID Muitas pārvaldi.

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
"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.
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2.33.

2.34.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu
eksporta veicināšanā.

30.12.2015.

TTAD

2015.gadā
organizēti
Latvijas
lauksaimniecības
un
pārtikas
sektora pārstāvniecības kopstendi 5
starptautiskajās lauksaimniecības,
pārtikas produktu un dārzniecības
izstādēs („Internationale Gruene
Woche Berlin 2015” jeb „Zaļā
nedēļa 2015”, 16.-26.01.2015.
(Berlīne, Vācija), „Prodexpo 2015”,
9.-13.02.2015. (Maskava, Krievija),
„Gulfood 2015”, 8.-13.02.2015
(Dubaja, AAE), „Riga Food 2015”,
2.-5.09.2015. (Rīga, Latvija) un
„Anuga 2015”, 10.-14.10.2015.
(Ķelne, Vācija)). Izstāžu „Prodexpo
2015”, „Gulfood 2015” un „Riga
Food 2015” ietvaros nodrošināta 45
uzņēmumu dalība kopstendos,
„Zaļās nedēļas 2015” – vairāk nekā
simts
Latvijas
uzņēmumu,
organizāciju
un
saimniecību
pārstāvniecība, savukārt izstādē
„Anuga 2015” - 18 uzņēmumu
dalība kopstendā. 2015.gada „Riga
Food” ietvaros īstenoti arī 4 novadu
stendi, kuros nodrošināta 120
ražotāji dalība. Dalība nosacījumu
pilnveidošanā un izstrādē LIAA
administrētajām
ārējo
tirgu
apgūšanas programmām. Regulāri
sniegtas atbildes uz interesentu
jautājumiem par eksporta iespējām
uz trešajām valstīm (importa tarifi
un citi nosacījumi).

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

2015. gada 1.pusgadā veikts aktīvs
darbs Latvijas prezidentūras ES
Padomē ietvaros attiecībā uz ES
Padomes preču un izejvielu darba
grupas (PROBA) – Latvijas
pārstāvim novadot sešas PROBA
sanāksmes. Latvijas prezidentūras
vadībā izstrādātas un 11. jūnijā
apstiprinātas
Vadlīnijas
par
Starptautisko preču un izejvielu
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organizāciju
izpilddirektoru
iecelšanu amatā (dokumenta Nr.
10513/15), kuras publicētas 2015.
gada 6. jūlijā. Regulu projektu un
ES
institūciju
priekšlikumu
izvērtēšana
par
ES
tirgus
regulējošajiem
instrumentiem
(pagaidu ārkārtas atbalsts piena
nozarē un lopkopības nozarēs,
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 gadā 52
sanāksmes). Ņemot vērā situāciju
lauksaimniecībā
dēļ
Krievijas
embargo, pamatojoties uz ES
piešķirtajiem ārkārtas atbalstiem un
citiem
tirgus
regulējošajiem
instrumentiem, tika izstrādāti un
pieņemti šādi MK noteikumi:
17.02.2015. MK noteikumi Nr. 86
„Kārtība, kādā piešķir Eiropas
Savienības pagaidu ārkārtas atbalstu
piena nozarē”; 24.11.2015. MK
noteikumi
Nr.669
“Eiropas
Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta
piešķiršanas
kārtība
piena
ražotājiem un cūku ganāmpulku
īpašniekiem”;08.09.2015. grozījumi
MK 21.06.2011. 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 augļu
un dārzeņu ražotāju organizācijām”;
08.12.2015.
grozījumi
MK
25.01.2011. noteikumos Nr. 74
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“Kārtība, kādā tiek administrēti un
uzraudzīti
tirgus
intervences
pasākumi augkopības un lopkopības
produktu tirgū”. Skatīt papildus arī
1.14.punktu.

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
vienu no darba semināriem vadīja
Latvijas pārstāvis un prezentēja pēc
tam darba grupas ietvaros panāktās
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vienošanās par jautājumiem, kas būt
jāvienkāršo. Savukārt 2015.gada
2.pusgada laikā tika sagatavotas
idejas priekšlikumiem, ko varētu
skatīt nākotnē KLP vienkāršošanas
jomā. 2015.g. novembrī sagatavota
Pozīcija
Nr.1
“Kopējās
lauksaimniecības
politikas
vienkāršošana” uz 16. novembra ES
Lauksaimniecības
un
zivsaimniecības ministru padomi.

2.37.

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

30.12.2015.

TTAD

2.38.

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

30.12.2015.

TTAD

Pārtikas nozares padomes ietvaros
koordinēti ar pārtikas nozari saistīti
jautājumi un nodrošināta pārtikas
nozarei
būtisku
problēmu
risināšana,
t.sk.
par
VM
priekšlikumiem akcīzes nodokļa
palielināšanai un piemērošanai
atsevišķām
pārtikas
produktu
grupām, lielveikalu tīklu lojalitāti
vietējiem ražotājiem un produktiem
u.c. 2015.gada 2.pusgadā sasauktas
2 sēdes - 20.07. un 15.12.
Izstrādāti
priekšlikumi
likumprojektam
“Negodīgas
mazumtirdzniecības
prakses
aizlieguma
likums”,
ievērojot
lauksaimniecības un pārtikas nozarē
iesaistīto sabiedrisko organizāciju
intereses.
„Negodīgas
mazumtirdzniecības
prakses aizlieguma likums” stājās
spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

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

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

1.07.2015.

SLSAD

26

Ir sagatavoti priekšlikumi prakšu
saimniecību
un
stipendiju
atbalstam, tomēr ņemot vērā esošo
finanšu situāciju jautājums ir
zaudējis prioritāti.

3.2.

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

Sagatavoti un parakstīti grozījumi
līgumos par VLT un ZST darba
plānu
aktivitāšu
īstenošanu
2015.gadā. Nodrošināta VLT un
ZST darbības un īstenoto aktivitāšu
uzraudzība, finansējuma izlietojuma
pārraudzība, veiktas pārbaudes uz
vietas VLT un ZST. Nodrošināta
līdzdalība VLT un ZST rīkotos
pasākumos nozares mērķauditorijai.
Organizētas tikšanās ar VLT,
nozares organizācijām par tīkla
darbības uzlabošanu. Notikušas
sanāksmes par gatavošanos VLT un
ZST darba plāna sagatavošanai
2016.gadam.

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.

MD
1.11.2015.

Pilnveidot normatīvos aktus, kas veicinātu ilgtspējīgu
meža apsaimniekošanu, meža kapitāla vērtības
pieaugumu, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības
saglabāšanu.

MD

30.12.2015.
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Koordinēti jautājumi saistībā ar
nacionālo meža monitoringu un
izvērtēti
nacionālā
meža
monitoringa pārskati. Izstrādāti
priekšlikumi
valsts
budžeta
finansējuma
piešķiršanas
veicināšanai
nacionālā
meža
monitoringa
izpildes
un
tā
pilnveidošanas nodrošināšanai.
Izstrādāti
Ministru
kabineta12.05.2015. noteikumi Nr.
226 "Grozījums Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra noteikumos
Nr. 82 "Noteikumi par valsts
nodevu par mežsaimnieciskām un
medību
darbībām”
Izstrādāti Ministru kabineta 19.05.
2015.noteikumi Nr.233 “Grozījums
Ministru
kabineta
2013.gada
10.decembra noteikumos Nr.1455
"Medību saimniecības attīstības
fonda
nolikums"”

Izstrādāti MK noteikumu projekti:
“Grozījumi Ministru kabineta 2013.
gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226
“Meža inventarizācijas veicēju
sertifikācijas un sertificēto personu
darbības uzraudzības kārtība””
(VSS-1352);“Meža inventarizācijas
un Meža valsts reģistra informācijas
aprites noteikumi” (VSS-1353);
"Valsts meža dienesta maksas
pakalpojumu
cenrādis”
(VSS1351);"Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumos
Nr.309 "Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža (VSS-1189)”;
Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem
MK noteikumu projektiem:
„Grozījumi MK
2000.gada
5.decembra noteikumos Nr.421
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu
veidu
sarakstu”;
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumos
Nr.
889
„Noteikumi
par
atmežošanas
kompensācijas
noteikšanas
kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību”; Sagatavots likumprojekts
“Grozījumi Medību likumā” ;
Noorganizēta ES ekspertu par meža
reproduktīvo
materiālu
darba
grupas sanāksme ; Sagatavots
konceptuālais
ziņojums
„Par
pašreizējo
situāciju
meža
ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā
un
priekšlikumi
situācijas
risināšanai” izskatīts 2015.gada
1.septembra Ministru kabineta sēdē
(prot. Nr.44 37.§).

4.3.

Jauno kopējās zivsaimniecības politikas iniciatīvu
iestrāde Latvijas zivsaimniecības pārvaldības sistēmā,
t.sk.
valsts
informācijas
sistēmas
“Latvijas

11.09.2015. Apstiprināti grozījumi
Ministru
kabineta
2007.gada
2.maija
noteikumos
Nr.296

30.12.2015.
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zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas
sistēma” pilnveides uzsākšana elektronisko zvejas
produktu izsekojamības sistēmas izstrādei
ZD

4.4.

4.5.

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.

LD,ZD

2015.gadā ar ūdeņu resursu
aizsardzību, to racionālu un
efektīvu
izmantošanu
saistītu
noteikumu projektu izstrāde tika
nodrošināta
konsultējoties
ar
Latvijas iekšējo un jūras piekrastes
ūdeņu
resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
pārvaldības
konsultatīvo padomi (2015. gadā
notikušas 6 sēdes), kā arī
ieinteresētajām
nevalstiskajām
organizācijām.
Tika sniegti priekšlikumi Eiropas

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.

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.
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“Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos
ūdeņos
un
ekonomiskās zonas ūdeņos”; Ir
uzsākts
Valsts
informācijas
sistēmas “Latvijas zivsaimniecības
integrētā kontroles un informācijas
sistēma” pilnveidošanas process
elektronisko
zvejas
produktu
izsekojamības sistēmas izstrādei.
Plānots 2016.gadā noslēgt līgumu
par sistēmas izsekojamības moduļa
izstrādi.

4.6.

4.7.

Sakārtot likumdošanu par
kultūraugu līdzāspastāvēšanu.

Ģenētiski

modificēto

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

30.12.2015.

LD

30.12.2015.

VPD, LD
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Ekonomikas un sociālo lietu
komitejas atzinumam par tematu
“Klimata un enerģētikas politikas
ietekme uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības
nozari”
22/04/2015 NAT/655 – EESC2014-06932-00-00-AC-TRA (EN)
30/63
EK 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. Saskaņā 2015.
gada 3. februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.59 “Valsts un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai
lauksaimniecībā”
7.pielikumā
minētajiem
lauksaimniecībā
izmatojamajiem
pētījumiem un pētījumu rezultātā
iegūto atziņu popularizēšanu un
ieviešanu praksē veicināta Latvijas
zemes
un
ūdeņu
resursu
aizsardzība, augu veselība un šo
resursu
pieejamība
Latvijas
iedzīvotājiem.
Izstrādāts
likumprojekts
“Grozījumi
Aizsargjoslu likumā” (izsludināts
VSS 10.12.2015.)
2015.gada 10.februārī pieņemti
Ministru kabineta noteikumi Nr.78
„Ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanas noteikumi”
Visas pašvaldības, kurām beidzies
saistošo noteikumu termiņš, ir
pieņēmušas
jaunus
saistošos
noteikumus. 16.06.2015. grozījumi

Ģenētiski modificēto organismu
aprites likumā nosaka iespējas
aizliegt
Latvijā
audzēt
ĢM
kultūraugus.
MK
27.10.2015.
noteikumi
Nr.607
“Grozījumi
Ministru
kabineta
2009.gada
26.maija
noteikumos
Nr.457
"Noteikumi
par
ģenētiski
modificēto organismu apzinātu
izplatīšanu." 29.09.2015. saņemts
EK apstiprinājums, ka tiks pielāgota
ģeogrāfiskās darbības joma jau
piešķirtajās atļaujās un iesniegtajos
atļauju pieteikumos, lai Latvijas
teritorijā netiktu atļauts audzēt
astoņas
ģenētiski
modificētās
kukurūzas.

4.8.

Nodrošināt Zvejniecības likumā paredzēto izmaiņu
iestrādāšanu zvejniecības pārvaldībā
1.07.2015.

4.9.

ZD

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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23.12.2015.
Ministru kabinetā
apstiprināti
MK
noteikumi
“Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un
“Licencētās
makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību
kārtība”,
kuri
stāsies
spēkā
01.02.2016.

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

2015.gada 1.septembrī Nr.506
pieņemti
MK
noteikumi
“Mēslošanas līdzekļu un substrātu
identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas
un
tirdzniecības
noteikumi”. 2016.gada 5.janvārī
pieņemti noteikumi Nr.12 „
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas
kartupeļu tirdzniecības noteikumi”

2015. gada 24. novembrī pieņemti
MK noteikumi Nr. 658 “Grozījums
Ministru kabineta 2009. gada 20.
janvāra noteikumos Nr. 54
"Dekoratīvo augu pavairojamā
materiāla atbilstības kritēriji un
aprites kārtība"
2015. gada 24. novembrī pieņemti

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.

1.09.2015.

LD

30.12.2015.

LD

Uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un
dzīvnieku audzēšanas sistēmu.
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MK noteikumi Nr. 659 “Grozījums
Ministru kabineta 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"
Nacionālais monitoringa ziņojumu
FAO, par augu ģenētisko resursu
otrā Globālā darbības plāna (Second
Global Plan of Action for PGRFA)
pasākumu
ieviešanu
Latvijā
iesniegts 30.10.2015.
Sagatavoti nepieciešamie normatīvo
aktu grozījumi.
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"
Ministru kabineta
08.09.2015.
noteikumi Nr. 514 „Gaļas liellopu
pārraudzības kārtība”.; Grozījumi
Ministru
kabineta
2011. gada
5. jūlija noteikumos Nr. 548 „Zirgu

4.13.

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

30.12.2015.

4.14.

Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem
meliorācijas sistēmām valstī un
hidrometrijas datiem.

MD

datiem par
melioratīvās

MD

30.12.2015.

4.15

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

MD
30.12.2015.
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pārraudzības un zirgu darbspēju
novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība,
kādā zirgi piedalās sacensībās”
Ministru
kabineta
noteikumu
projekts “Slaucamo govju un
slaucamo
kazu
pārraudzības
kārtība” (apstiprināts 05.01.2016).
ZMNI apsaimnieko 38 polderu
sūkņu stacijas, kā arī valsts nozīmes
ūdensnotekas 13 539 kilometru
garumā un polderu aizsargdambji
429,9 kilometru garumā. 2015.gadā
ZMNĪ sabiedrība veica 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.
Sabiedrība nodrošināta ar aktuāliem
datiem par meliorācijas sistēmām
valstī un melioratīvās hidrometrijas
datiem. Datus sabiedrība var iegūt
tīmeklī – meliorācija.lv. 2015.gadā
ZMNĪ veica 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.
Izstrādāts MK noteikumu projekts
ERAF līdzekļu piesaistei, kas
iesniegts izskatīšanai Ministru
kabineta sēdē 2016. gada 5.janv. No
06.07.2015.uzsākta
projektu
pieteikšanas LAP 2014.2020.gadam
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
veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” par ELFLA
līdzekļiem. Nodrošināta sekmīga
Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam īstenošana, 2015.gadā
pabeigti valsts meliorācijas sistēmu
atjaunošanas vai pārbūves projekti.
Sekmīgi īstenots ERAF projekts par
Lubāna ezera Dienvidaustrumu
dambja 11 km gara posma pārbūvi.

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.
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Organizēta gatavošanās un vadītas 6
ES
Lauksaimniecības
un
zivsaimniecības ministru padomes,
13
ES
Padomes
Īpašās
lauksaimniecības komitejas un 108
ES
Padomes
darba
grupu
sanāksmes. Latvijas prezidentūra
pārstāvēta
Starptautisko
organizāciju
sanāksmēs.
Zemkopības ministrijas speciālisti
piedalījušies
14
Latvijas
prezidentūras
pasākuma
organizēšanā,
Rīgā.
Ministru
padomju sanāksmju darba kārtību
plānošanā ņemti vērā prioritārie
darbības virzienu un attiecīgi
panākts
progress
prioritārajos
jautājumos.
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.

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.
SLSAD;
1.07.2015.
LAAD

5.3.

Koordinēt un vadīt pozīciju un informatīvo materiālu
sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem dalībai ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes formātos,
un sanāksmēs, kur skata ZM kompetencē esošus 01.07.2015.30.12.2015
jautājumus.

SLSAD
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Īstenoti Latvijas prezidentūras ES
Padomē darba programmā izvirzītie
mērķi
un
uzdevumi
ZM
kompetences
jomās.
Latvijas
Prezidentūra ir panākusi vienošanos
ar ES Padomi un Parlamentu par
vairākiem būtiskiem jautājumiem,
piemēram,
par
izkraušanās
pienākuma
regulu,
dzīvnieku
veselības regulu, jaunās pārtikas
regulu u.c. Tāpat par vairākiem
jautājumiem ir panākta vienošanās
ES
PadomēBioloģisko
lauksaimniecības jautājumu regula,
Padomes secinājumi par KLP
vienkāršošanu u.c. Būtisks progress
sasniegts arī citu Latvijai svarīgu
jautājumu, virzībā, piemēram, Augu
veselības regula, Oficiālo kontroļu
regula u.c. Zemkopības ministrijas
speciālisti ir ieguvuši lielu pieredzi
un zināšanas par ES likumu
pieņemšanas procesu, kas tiks
izmantots tālākajā darbībā.
2015.gada II pusgadā nodrošināta
gatavošanās 6 ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības MP sanāksmēm,
11 ĪLK sanāksmēm, sagatavotas
kopā 14 pozīcijas (sākotnējās
pozīcijas un pozīcijas un MP), 19
instrukcijas (ĪLK sanāksmes,
COREPER sanāksmes).
Zemkopības ministrijas atašeji un
nozares padomnieki nodrošina
nacionālo interešu pārstāvniecību

un aizstāvību ES institūcijās
lauksaimniecības, meža nozares,
zivsaimniecības, lauku attīstības,
pārtikas un veterinārijas jautājumos.

5.4.

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.

Turpinās pakalpojumu apjomu
paplašināšana uz klientiem vērstas
ZM
pakalpojumu
sniegšanas
sistēmas ietvaros, kā arī mazināts
administratīvais slogs izvērtējot
normatīvos aktus un to anotācijas
paredzēto attiecībā uz informācijas
sniegšanas prasībām.

Visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

ES pagaidu ārkārtas atbalsts piena
ražotājiem un cūku ganāmpulku
īpašniekiem
(MK
noteikumi
Nr.669)
paredzēja
atbalsta
izmaksāšanu
bez
atbalsta
iesnieguma
iesniegšanas,
t.i.,
balstoties uz Lauksaimniecības datu
centra uzkrāto informāciju un
Lauku atbalsta dienesta rīcībā
esošajiem norēķinu rekvizītiem.
Koordinēta informācijas apmaiņa
par
izpildēm
saistībā
ar
”Informatīvais
ziņojums
par
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas
pasākumu plānā 2014.-2015.gadam
iekļauto uzdevumu izpildi”.
MK 07.07.2015. noteikumi Nr.379
“Grozījumi
Ministru
kabineta
2013.gada
10.septembra
noteikumos
Nr.768
"Prasības
veterinārmedicīniskās
prakses
iestādēm un veterinārmedicīniskā
pakalpojuma
sniedzējiem,
to
reģistrācijas
un
reģistrācijas
anulēšanas
kārtība””.
MK
10.11.2015. noteikumi
Nr.644
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“Grozījumi
Ministru
kabineta
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””.

5.5.

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.

TTAD normatīvo aktu projektu
izstrādē (MK noteikumi Nr. 521,
Nr.
669,
Nr.699.,
Nr.126)
konsekventi
tika
iesaistītas
lauksaimnieku
nevalstiskās
organizācijas, tika izvērtēti to
iesniegtie priekšlikumi.

Visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

ZD jomā konsultācijas tiesību aktu
projektu izstrādē notikušas Latvijas
iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu
resursu ilgstpējīgas izmantošanas
un
pārvaldības
konsultatīvās
padomes ietvaros.
VPD
kompetences
jomās
sabiedrības līdzdalība un nozares
ekspertu iesaiste tika nodrošināta
praktiski visu normatīvo aktu
projektu sagatavošanas procesā.
Normatīvo
aktu
projektu
sagatavošanas gaitā konsultācijas
notikušas
ar
Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomi,
Latvijas
lauksaimniecības
kooperatīvu asociāciju, Latvijas
pārtikas
ražotāju
asociāciju,
Zemnieku saeimu un citām NVO.
MD aktīvi iesaista kompetences
jomās sabiedrību un nozares
ekspertus, īpaši normatīvo aktu
izstrādes gaitā.
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Normatīvo
aktu
projektu
sagatavošanas gaitā konsultācijas
notikušas ar Latvijas Pašvaldību
savienību, Latvijas Melioratoru
biedrību, VSIA ZMNĪ u.c. Tāpat
informācija par normatīvo aktu
projektiem tiek publicēta ZM
tīmekļa vietnē.

5.6.

5.7.

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.

BFD

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.
30.12.2015.

5.8.

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.

BFD

JD un visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

Analizēti
padotības
iestāžu
iesniegtie pārskati par nekustamo
īpašumu pārvaldīšanas efektivitāti,
secinājumi un priekšlikumi tiek
izmantoti darba pilnveidošanai

Zemesgrāmatā
neierakstīto
nekustamā īpašuma objektu skaits
samazinājies par ~ 30 %. No
1,62mlj.ha, kas ir AS Latvijas valsts
meži
pārvaldīšanā
nodotajām
zemēm zemesgrāmatā ir reģistrēti
78%, ierakstīšana zemesgrāmatā ir
uzsākta 9% no kopējā apjoma,
mērniecība nav uzsākta 4% no
kopējā
apjoma.
Atsavināšanai
nodoti 12 nekustamie īpašumi, kas
vairs nav nepieciešami valsts
funkciju nodrošināšanai.
Anotācijās pē nepieciešamības tika
veikts
administratīvā
sloga
novērtējums un administratīvo
izmaksu monetārais novērtējums
Tāpat informācija par normatīvo
aktu projektiem tiek publicēta ZM
tīmekļa vietnē.
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5.9.

Samazināt steidzamo tiesību aktu projektu skaitu.

JD un visi nozaru
departamenti

30.12.2015.

5.10.
5.11.

Paātrināt ES fondu līdzekļu apguvi.

30.12.2015.

LAAD

Celt profesionalitāti ministrijas darbiniekiem.

30.12.2015.

Noteikumu projekts par ES pagaidu
ārkārtas atbalsts piena ražotājiem un
cūku ganāmpulku īpašniekiem
(noteikumi Nr. 669) uz MK sēdi
tika virzīts kā steidzams, jo bija
nepieciešams pē iespējas ātrāk
atbalstu izmaksāt attiecīgajiem
ražotājiem, ņemot vērā Krievijas
embargo un kopējās nelabvēlīgās
tirgus
situācijas
ietekmi.
Noteikumu
projekts
par
grozījumiem
intervences
nosacījumos saistībā ar siera
privātās
uzglabāšanas
atbalsta
atvēršanu (MK noteikumi Nr. 699)
uz MK sēdi tika virzīts kā
steidzams, jo attiecīgajā ES
likumdošanā (kas stājās spēkā
2015.gada 19.oktobrī) bija noteikts
ierobežots atbalsta iesniegumu
iesniegšanas termiņš.

JD, PSAN,IAN un
visi nozaru
departamenti
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Mācības VAS un citos mācību
centros apmeklējuši 85 ministrijā
nodarbinātie (jeb 34% no kopējā
nodarbināto skaita), vidēji katrs
nodarbinātais mācības apmeklējis
1,2 reizes. Visvairāk apgūtas
zināšanas tiesību aktu izstrādē un
juridiskajos jautājumos (Ko rakstīt
un ko nerakstīt tiesību akta projekta
anotācijā, Juridiskās tehnikas
prasības juridisko tekstu
sagatavošanā) un datorprasmju un
datorprogrammu jauninājumu
apgūšanā (Interneta tehnoloģiju
izmantošanas iespējas, Excel 2010
lietpratējiem, Microsoft Outlook
2010 iespējas darba plānošanā un
elektroniskajā saziņā). MD
amatpersonas ir apmeklējušas gan
Valsts administrācijas skolas, gan
mācību centra „Funditus”

organizētos kursus.

5.12.

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

5.13.

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

30.12.2015.

30.12.2015.

5.14.

Pilnveidot
dokumentu
apriti
Dienesta vajadzībām, iespēju attīstīt
sistēmā ESVIS

AD

Iepirkumu plānošanā tiek iesaistīti
kompetenti
attiecīgās
struktūrvienības
darbinieki
un
ministrijā ar 2013.gada 7.oktobra
kārtību Nr.20 „Kārtība, kādā plāno
un izmanto finanšu līdzekļus
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas 2007.–2013. gadam un
Rīcības
programmas
Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai
Latvijā
2007.–
2013.gadam atbalsta pasākumā/
prioritārajā virzienā „Tehniskā
palīdzība”, kā arī nodrošina tās
ieviešanas uzraudzību” ir noteikti
TS izstrādes kritēriji, kuri tiek
pielāgoti katram iepirkuma veidam

AD

Līgumus sagatavo ievērojot ZM
noteikto līgumu slēgšanas kārtību
Nr.21 “Līgumu sagatavošanas,
izvērtēšanas,
saskaņošanas,
parakstīšanas,
reģistrācijas,
glabāšanas un izpildes kontroles
kārtība” (7.10.2013.). Līgumos tiek
atrunātas Pušu tiesības – pienākumi,
kā
arī
noteiktas
atbildīgās
amatpersonas, kas seko līgumu
izpildei. Vienlaicīgi līgumu izstrādē
papildus uzmanība tiek pievērta
soda sankcijām līguma izpildītājam
par
nekvalitatīvi
sniegtu
pakalpojumu vai piegādāto preču
neatbilstību līguma nosacījumiem.

Uzlabot kvalitāti ministrijā izstrādājamajiem iepirkuma
līgumiem un pilnveidot noslēgto līgumu izpildes
kontroli.

30.12.2015.

5.15.

AD

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

30.12.2015.
IAN
40

Veikti EZF vadības un kontroles
sistēmas auditi, darbību revīzijas.
Ņemot vērā pārbaužu rezultātus,
sagatavots Gada kontroles ziņojums
par
periodu
01.07.2014.-

ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un
regulāri (par periodu 01.07.2014.-30.06.2015.)
5.16.

5.17.

5.18.

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.

30.10.2015.

IAN

30.12.2015.

IAN

Sabiedrības informēšana par EZF un EJZF pasākumiem
un publiskā finansējuma piesaistes iespējām.

ZD

30.12.2015.

5.19.

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

BFD, MD,
LAAD
30.12.2015.
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30.06.2015. un sniegts atzinums EK
(bez piezīmēm). Dokumenti nosūtīti
EK 05.01.2016 caur SFC sistēmu.
EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas sākotnējais atbilstības
novērtējums
ir
pabeigts
un
ziņojuma
projekts
saskaņots
Vadošās iestādes komitejas sēdē
08.01.2016.
bez
iebildumiem.
Ziņojums kopā ar paziņojumu par
izraudzītajām atbildīgajām iestādēm
tiks nosūtīts EK caur SFC pēc
15.02.2016.
Saskaņā ar IAN aktualizēto gada
plānu uz 2015. gada 31. decembri
bija plānots pabeigt 13 auditus.
Pabeigti 9 auditi (100%), 2 procesā
(80%) un tos ir paredzēts pabeigt
2016.g.janvārī, bet 2 nav veikti.
Nobīde plāna izpildes termiņos
lielākoties saistīta ar MK rīkojumu
uzdotā prioritārā audita veikšanu
par IKT pārvaldību, kuru bijām
uzņēmušies veikt, neraugoties uz to,
ka IAN nav IT auditoru.
Sagatavota un sniegta informācija
par EZF 2007-2013 un EJZF 20142020 ZM un partneru rīkotos
semināros, ZM tīmekļa vietnē,
medijos,
Zivsaimniecības
konsultatīvajā padomē, Uzraudzības
komitejā,
konferencē
par
zivsaimniecības attīstību, kā arī ar
partneriem konsultāciju veidā u.c.
Darbs turpinās
17.12.2015.
VSS
izsludināts
Ministru kabineta rīkojuma projekts
"Par valsts līdzdalības saglabāšanu
akciju sabiedrībā "Latvijas valsts
meži"
un
Valsts
SIA
"Meliorprojekts" (VSS- 1354) un
informatīvais ziņojums par valsts
SIA
"Zemkopības
ministrijas
nekustāmie īpašumi" (VSS-1356)
un SIA "Latvijas Lauksaimniecības

5.20.

5.21.

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.

BFD
30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

5.22.

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.

BFD

30.12.2015.

5.23.

Nodrošināt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par
ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas

30.12.2015.

BFD
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konsultāciju centrs" (VSS-1355)
turmāko juridisko statusu, ietverot
priekšlikumus par turpmāko rīcību,
kā arī finanšu un juridisko risku
izvērtējumu.
Nodrošināta ZM resora budžetam
nepieciešamā
finansējuma
plānošana
un
izlietojuma
uzraudzība.
Nodrošinātas Kompetentās iestādes
funkcijas, kas noteiktas Eiropas
Komisijas regulā Nr.908/2014 un
nacionālajos tiesību aktos. Veikta
Lauku atbalsta dienesta kā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai
un
Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda
Maksājumu iestādes uzraudzība,
nodrošināta regulāra sadarbība un
uzraudzība pār ES tiesību aktos
noteiktās
ikgadējās
izdevumu
sertifikācijas veikto darbu no ārējā
sertificētāja (KPMG) puses un
nodrošināta informācijas apmaiņa
ar Eiropas Komisiju.
Nodrošināta
Eiropas
Padomes
regulā
Nr.1198/2006
minētās
Eiropas Zivsaimniecības fonda un
Eiropas Parlamenta un Padomes
regulā
Nr.1303/2013
minēto
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda
Sertifikācijas
iestādes
funkciju izpilde, kas sevī ietver
regulāru
izdevumu
pārbaudi,
deklarāciju
sagatavošanu
un
iesniegšanu Eiropas Komisijai, lai
atgūtu
Eiropas
Savienības
līdzfinansējuma daļu par Lauku
atbalsta dienesta veiktajiem atbalsta
maksājumiem
Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
ietvaros.
Nodrošināta ELFLA, EZF, ERAF
un citu ES fondu un projektu

Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu.

5.24.

5.25.

5.26.

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.

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

BFD

30.12.2015.

TTAD, ZD
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faktisko darījumu un naudas
plūsmas uzskaite Horizon sistēmā
atbilstoši līgumiem un attaisnojuma
dokumentiem,
katru
mēnesi
sagatavojot
atbilstošus
grāmatvedības reģistrus un atskaites
VK e-pārskatu sistēmā sagatavots
2014.gada pārskats un pārskata
pielikumi. Sagatavoti - konsolidētie
mēneša budžeta izpildes pārskati
par ministrijas padotībā esošajiem
institūtiem/LLU,
konsolidētie
atlīdzības pārskati par budžeta
iestādēm; institūtiem/LLU;
un
ministrijas
kapitālsabiedrībām.
Sagatavoti budžeta iestāžu un
institūtu/LLU un kapitālsabiedrību
ceturkšņa finanšu pārskati.
Nodrošināta vienotas grāmatvedības
politikas
uzraudzība,
veicot
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
uzskaites
sistēmā
Horizon,
komunikācijā ar iestādēm izmantota
klientu atbalsta sistēma Jira, risinot
problēmjautājumus
TTAD nodrošinājis dalību OECD
sekojošās darba grupās:
 Lauksaimniecības un vides
apvienotā
darba
grupa
(diskusijas par aktuālajiem
pētījumiem vides jautājumos;
sniegts Latvijas viedoklis),
 Lauksaimniecības politiku un
tirgu darba grupa (diskusijas
par plānotajiem pētījumiem,
ikgadējiem ziņojumiem un
pasākumiem lauksaimniecības
politiku un tirgu jautājumos,
t.sk. ES KLP izvērtēšana;
sniegts Latvijas viedoklis),
 Pārtikas ķēdes analīzes tīkla
seminārs (tēma - attiecības
starp pārtikas ķēdēm un
patērētājiem).
Koordinēta
ZD
dalība
Zivsaimniecības komitejā un VPD

dalība seminārā par antimikrobiālo
rezistenci.
Pēc vajadzības veikta informācijas
un datu sagatavošana iesniegšanai
OECD un PTO.PTO: Nodrošināta
dalība
Eiropas
Komisijas
koordinācijas sanāksmēs, t. sk. PTO
tehniskajā sanāksmē tirgus pieejas
jautājumos (12.02.2015.), un PTO
Lauksaimniecības
komitejas
speciālajās sesijās (22.07. un 18.11.
2015.) par PTO DDA sarunām un
10.PTO Ministru konferenci.
Izvērtēti PTO DDA sarunu ietvaros
izplatītie dokumenti par PTO DDA
procesu, tirgus piekļuves un
eksporta konkurences jautājumiem,
koordinēta informācijas plūsma un
viedokļu
sagatavošana
par
zivsaimniecības
subsīdijām
(caurskatāmības
jautājums),
eksporta kredītiem un iekšējo
atbalstu; informācija sniegta ĀM
(Rīgā un Ženēvā).
Nodrošināta
līdzdalība
OECD
Zivsaimniecības komitejas sēdēs
(2015. gada aprīlī un oktobrī).
Sagatavots ziņojums. No OECD
puses
Latvijai
rekomendāciju
nebija.

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

Lauksaimniecības gada ziņojums
sagatavots un publicēts ZM
mājaslapā 2015.g. augustā.

30.12.2015.

TTAD

Aktīvs darbs notika pie ES-ASV
divpusējo
līguma
(TTIP)
nosacījumu izvērtēšanas, Latvijas
nostājas sagatavošanas, kā arī
dažādu prezentāciju gatavošana
sabiedrības
informēšanai
un
tikšanās ar ASV vēstniecību
pārstāvjiem, lai pārrunātu l/s
sektora intereses saistībā ar
TTIP.Regulāri gatavoti dažādi
informatīvie materiāli, analizējot
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tirdzniecības datus par Latvijas un
citu valstu savstarpējo tirdzniecību,
t.sk. identificējot pozitīvos un
problemātiskos sadarbības aspektus.
Īpaša uzmanība tika pievērsta
sadarbībai ar Krieviju, ASV, Ķīnu,
Ukrainu. 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
konferencei, kā arī izvērtēti
dokumenti un sagatavots viedoklis
par citu valstu iestāšanos PTO
(Kazahstāna,
Armēnija).Izvērtēta
ievedmuitas nodokļu palielināšana
lauksaimniecības
un
pārtikas
precēm
no
Armēnijas
u
Kirgizstānas puses, šīm valstīm
pievienojoties
Eirāzijas
Ekonomiskās savienības Muitas
ūnijai;
komentāri
sniegti
ĀM.Izvērtētas un sniegts atzinums
par citu ministriju sagatavotājiem
pozīciju, instrukciju un dažādu
informatīvo materiālu projektiem
par
ārējās
tirdzniecības
jautājumiem.

5.29.

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.

30.12.2015.

TTAD
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Koordinēta
un
nodrošināta
informācijas aprite starp ZM
struktūrvienībām
saistībā
ar
Vairākpusējā
pakalpojumu
tirdzniecības nolīguma (TiSA)
sarunu aktualitātēm – izvērtēti
saistītie dokumenti un definēta
nostāja.
Precizēta
informācija
attiecībā uz pakalpojumiem, kas ir
ZM kompetencē, pakalpojumu
sadaļā ES – Kanādas Visaptverošajā

ekonomikas
un
nolīgumā (CETA).

5.30.

5.31.

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.

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

tirdzniecības

30.12.2015.

TTAD

Uzraudzīta un nodrošināta ISAMM
sekmīga darbība; pastāvīgi veikta
koordinācija ar atbildīgajām ZM
struktūrvienībām un citām par
ziņošanu atbildīgajām institūcijām
par ISAMM aktualitātēm un
ieplānotajām izmaiņām sistēmā.
Regulāri uzraudzīta un koordinēta
ziņošana ISAMM sistēmā (izskatīti
EK ziņojumi par nepieciešamajiem
ziņojumiem), sniegti nepieciešamie
ziņojumi.
Uzraudzīta
lauksaimniecības
ekonomiskās
informācijas sistēmu (SUDAT,
LEK, TICIS) darbība, koordinēta
bioloģiskās
lauksaimniecības
statistiskās
informācijas
sagatavošana.

30.12.2015.

TTAD

Sagatavots pārskats par statistikas
sniegšanas pienākumu dublēšanu,
jautājumi,
kur
nepieciešami
skaidrojumi no CSP, veikta
diskusija ar CSP par šiem
problēmjautājumiem. Nodrošināta
sadarbība ar CSP par atkritumu
uzskaites
sistēmu
statistikā.Sagatavoti datu faili par
dažādām
lauksaimniecības
nozarēm, uzsākts darbs pie nozaru
ikmēneša pārskatu gatavošanas.
Veikta Piena ražotāju gada pārskatu
analīze
un
izveidots
piena
pašizmaksas kalkulators. Regulāri
gatavoti informatīvie un analītiskie
materiāli ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem
medijiem
par
nozaru attīstību.Regulāri gatavoti
dažādi
informatīvie
materiāli,
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analizējot tirdzniecības datus par
Latvijas un citu valstu savstarpējo
tirdzniecību,
t.sk.
identificējot
pozitīvos
un
problemātiskos
sadarbības aspektus.Tika uzsākts
darbs pie publiski pieejamo
ikmēneša informatīvo lapu izstādes
par dzīvnieku izcelsmes
un
augkopības produktu nozarēm un
tirgiem.Sagatavoti
analītiskie
pārskati
par
Latvijas
ārējo
tirdzniecību 2015. gada 1.pusgadā
un pirmajos 9 mēnešos. 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 aktualitātēm, kā arī regulāri
gatavoti informatīvie un analītiskie
materiāli
(prezentācijas)
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

30.12.2015.
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Nodrošināta
LAP
un
ZRP
Uzraudzības komiteju darbība un
lēmumu pieņemšana rakstiskās
procedūras veidā. Nodrošināta
Vadošās iestādes komitejas darbība
un sēžu organizēšana. Sagatavoti
priekšlikumi LAP un ZRP finanšu
grozījumiem, pārdalot finansējumu
LAP asu / ZRP prioritāro virzienu
ietvaros,
nodrošinot
pieejamā
finansējuma
sekmīgu
apguvi.
29.09.2015.
LAP
grozījumi
iesniegti EK apstiprināšanai, EK
apstiprinājusi
13.11.2015.
30.09.2015.
ZRP
grozījumi
iesniegti EK apstiprināšanai, EK
apstiprinājusi
19.11.2015.
Nodrošināta LAP un ZRP ikgadējo

programmu
īstenošanas
izvērtēšanas sanāksmju norise.
Nodrošināta
LAP
un
ZRP
neatbilstību gadījumu ziņošana
Eiropas
Birojam
krāpšanas
apkarošanai (OLAF). Nodrošināta
atbalsta pasākuma / prioritārā
virziena
“Tehniskā
palīdzība”
finansējuma
sekmīga
apguve,
sagatavoti komisijas lēmumi un
protokoli
par
darbību
apstiprināšanu,
nodrošināta
līgumsaistību
un
apstiprināto
darbību izpildes uzraudzība, kā arī
pēdējo LAP un ZRP 2007.2013.gada
plānošanas
perioda
maksājumu
pieprasījumu
iesniegšana Lauku atbalsta dienestā.

5.33.

Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu

LAAD

30.12.2015.

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)

Nodrošināta piešķirto valsts budžeta
līdzekļu “Dotācija SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai” izlietojuma
pārraudzība,
saskaņota
darbu
izpilde
par
2015.gada
3.un
4.ceturksni.
Sagatavots
un
22.12.2015.
parakstīts līgums Nr.131 par valsts
budžeta
līdzekļu
piešķiršanu
“Dotācija SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
informācijas analīzes un apmaiņas
sistēmai” 2016.gadam.

SLSAD,
TTAD
30.12.2015
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Pārraudzītas
LVAEI
(lauksaimniecības
ekonomisko
sistēmu darbībai) un LLKC
piešķirtās valsts dotācijas.

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

Pielikumā: Pārskats par Zemkopības ministrijā 2015. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem.

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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Pielikums
Zemkopības ministrijas 2015.g. darba plāna izpildes pārskatam par 2.pusgadu

Nr.p.k.

Pārskats par Zemkopības ministrijā 2015. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem
Izpilde
Komentāri
Normatīvā
Atbildīgais
Normatīvā akta nosaukums
Apstiprināts Iesniegts VK
akta veids
departaments
(datums)
(datums)
I. Grozījumi esošajos normatīvajos aktos

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

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

TTAD

08.09.2015.

ZD

19.05.2015.

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

ZD

08.09.2015.

ZD

19.05.2015.

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”

VPD

14.04.2015.
not. Nr.74

VPD

11.08.2015.
not. Nr.463

VPD

17.03.2015.
not. Nr.128
08.09.2015.
not. Nr.513
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Grozījumi nav pieņemti, jo to atsevišķas
normas pēc saskaņošanas un vienošanās ar
NVO, bija saistītas ar makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumu
pieņemšanu, kuri tika apstiprināti MK
23.12.2015. Šobrīd noteikumu projekts ir
saskaņots ar citām ministrijām un pēc tā
papildināšanas ar augšminētajām normām, tiks
virzīts apstiprināšanai MK 2016. gada sākumā

ZD

Grozījumi netika pieņemti un to tālāka virzība
pārtraukta, jo nav panākta vienošanās ar NVO
par NVO pārstāvju ievēlēšanas procedūru ZF
padomē, kas bija grozījumu iemesls. Šobrīd
paliek spēkā jau esošās noteikumu normas.

ZD

VPD

Pārizdoti kā MK noteikumi Nr.519

11.

MK noteikumi

12.

MK noteikumi

13.

MK noteikumi

14.

MK noteikumi

15.

MK noteikumi

16.

MP rīkojums

17.

MK rīkojums

18.

MK
protokollēmums

19.

MK
protokollēmums

20.

MK noteikumi

21.

MK noteikumi

22.

MK noteikumi

23.

MK noteikumi

24.

MK noteikumi

25.

MK noteikumi

26.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 „Noteikumi par
dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai”
Grozījumi MK 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 „Higiēnas un obligātās
nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”
Grozījumi MK 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un
nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

VPD

Grozījumi MK 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā
dienesta nolikums”
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
Grozījums MK 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas
cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai””
Par MK 2013.gada 10.decembra protokollēmuma (prot. Nr.66, 59. §) “Rīkojumā
projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par
Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"
2.punktā doto uzdevumu
Par MK 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§)
„Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts
uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu”
2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (Nr.228/2015)
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā" (Nr.206/2015)
Grozījumi Ministru kabineta 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" (Nr.368/2015)
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”
Grozījumi MK 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai””
Grozījumi MK 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1065 „Noteikumi par
aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un
lauksaimniecības pakalpojumu 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””

VPD
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VPD
VPD

30.06.2015.
not. Nr.357
24.02.2015.
not. Nr.101
16.06.2015.
not. Nr.308
Ņemot vērā lielo nepieciešamo grozījumu
apjomu, tie sagatavots jauns noteikumu
projekts

VPD

VPD

VPD
VPD

10.02.2015.
not. Nr.75
02.02.2015.
rīk. Nr.58
11.02.2015.
rīk. Nr.73
31.03.2015.
prot. Nr.17
16.§

VPD

31.03.2015.
prot. Nr.17
15.§

LAAD

12.05.2015.

LAAD

28.04.2015.

LAAD

30.06.2015.

LAAD

19.05.2015.

LAAD

14.04.2015.

LAAD

13.10.2015.

LAAD

24.03.2015.

27.

MK noteikumi

MK 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.716 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Ražotāju grupas””

LAAD

24.03.2015.

28.

MK noteikumi

LAAD

10.11.2015.

29.

MK noteikumi

LD

24.11.2015.
Nr. 659

30.

MK noteikumi

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”
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”.

LD

24.11.2015.
Nr. 658

31.

Likums

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

LD

26.11.2015.

32.

MK noteikumi

LD

22.12.2015.
Nr. 749

33.

MK noteikumi

LD

01.04.2015

34.

MK noteikumi

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”

35.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr. 649”Trušu un kažokzvēru
pārraudzības kārtība”

LD

16.06.2015.
Nr.320

36.

MK noteikumi

MD

13.10.2015.

37.

MK noteikumi

„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

MD

07.07.2015.
Nr.378

38.

MK noteikumi

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

MD

25.08.2015.
Nr.482

39.

MK noteikumi

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

MD

03.11.2015.
Nr.626

40.

MK noteikumi

MD

30.06.2015.
Nr.369

41.

MK noteikumi

„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””

MD

12.05.2015.
Nr.226

52

Pieņemti MK 24.03.2015 noteikumi
Nr.142

LD

42.

MK noteikumi

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

43.

MK noteikumi

44.

MK noteikumi

45.

MD

19.05.2015.
Nr.233

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”

TTAD

08.09.2015.

MK noteikumi

MK noteikumu grozījumu projekts “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”

TTAD

27.10.2015.

46.

MK noteikumi

Grozījumi MK noteikumos ‘’Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums’’

ZD

14.07.2015.

47.

MK noteikumi

ZD

23.12.2015.

48.

MK noteikumi

ZD

12.01.2016.

49.

MK noteikumi

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”

50.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 „Veterinārās prasības
govju un cūku apritei”

VPD

51.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to
dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”

VPD

52.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2013.gada 18.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai" (par blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku
patēriņam)

VPD

52.

MK noteikumi

VPD

53.

MK noteikumi

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”

54.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 „Kārtība, kādā
izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas
(licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”

VPD

55.

MK noteikumi

VPD

56.

MK noteikumi

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"

53

Pārizdoti kā MK noteikumi Nr.521
Ņemot vērā ES īstenošanas un deleģēto
aktu novēlotos pieņemšanas termiņus,
MK noteikumu projekts patreiz atrodas
tikai saskaņošanas procesā.

TTAD

Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.
Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.
Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.
Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti,
valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko
situāciju, nebija nepieciešamības veikt
grozījumus MK noteikumos Nr.1524.

VPD

08.01.2016.
Izsludināts VSS 26.11.2015. (VSS-1262),
saskaņots. Projekts VK jāiesniedz vienlaikus ar
sešiem MK noteikumu projektiem veterināro
zāļu jomā
MK noteikumu projekts izstrādāts, saskaņots
ar sociālajiem partneriem un sagatavots
iesniegšanai VSS
Projekts VK jāiesniedz vienlaikus ar sešiem
MK noteikumu projektiem veterināro zāļu
jomā.

VPD

VPD

10.11.2015.
not. Nr.644
Nepieciešamo grozījumu lielā apjoma dēļ MK
not. Nr.407 nolemts sadalīts trīs MK
noteikumu projektos.
Projekti ir izstrādāti, saskaņoti ar sociālajiem
partneriem un tiek gatavoti izsludināšanai
VSS. VK vienlaikus jāiesniedz septiņi MK
noteikumu projekti veterināro zāļu jomā.
Projektu virzība aizkavējās lielā apjoma un

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

72.

MK noteikumi

73.

74.

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"

VPD

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”

VPD

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”

ilgstošā saskaņošanas procesa ar sociālajiem
partneriem dēļ.
Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.
Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.

VPD

VPD
VPD
VPD

VPD

13.01.2016.
10.02.2015.
not. Nr.72
10.02.2015.
not. Nr.74
10.02.2015.
not. Nr.73
Nepieciešami grozījumi Ģenētiski modificēto
organismu aprites likumā.
MK noteikumu projekta
sagatavošana
aizkavējusies, jo nepieciešams saskaņot
papildu prasības. Projekts tiks virzīts
pieņemšanai 2016.gada 1.pusgadā.

VPD
VPD

VPD
LAAD
LAAD

LAAD

20.10.2015.
not. Nr.603
20.10.2015.
not. Nr.596
11.08.2015.
06.10.2015.
17.02.2015.
25.05.2015.
25.08.2015.
01.09.2015.
08.12.2015.
09.06.2015.

LAAD

Zudusi aktualitāte

LD

Zudusi aktualitāte

Grozījumi MK 2010.gada 12.marta noteikumos Nr.435 „Traktortehnikas un tās
piekabju reģistrācijas noteikumi”

LD

Turpinās noteikumu projektu saskaņošana ar
VTUA

MK noteikumi

Grozījumi MK 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 538 „Gaļas liellopu pārraudzības
kārtība”

LD

MK noteikumi

Grozījumi MK 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr. 361 „Liellopu, cūku, aitu, kazu
un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”

LD
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08.09.2015.
Nr. 514
MK 08.09.2015. noteikumi Nr. 514

75.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.547 „Slaucamo
govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”

LD

05.01.2016.
Nr. 13

76.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2013. gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 “Meža inventarizācijas
veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”

MD

77.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”

MD

Izstrādāti priekšlikumi un iesniegti VARAM
noteikumu projekta izstrādei

78.

MK noteikumi

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

MD

Izstrādāti priekšlikumi, kas
apstiprināšanai MK 2016.gadā.

79.

MK noteikumi

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

MD

80.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par
materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”

VPD

81.

MK noteikumi

VPD

82.

MK noteikumi

83.

MK noteikumi

84.

MK noteikumi

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”

85.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē
iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

VPD

86.

MK noteikumi

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

VPD
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Noteikumu
projekts
izsludināts
17.12.2015.VSS
(VSS-1352)

tiks

virzīti

Noteikumu
projekts
izsludināts
05.11.2015.VSS
(VSS-1189)
Groz. saistīti ar būvniec.
20.10.2015. sēdes prot.
termiņš - 01.08.2016.
Groz. saistīti ar būvniec.
20.10.2015. sēdes prot.
termiņš - 01.08.2016.

jomu, saskaņā ar MK
Nr.55 19.§ 1.punktu
jomu, saskaņā ar MK
Nr.55 19.§ 1.punktu

VPD

Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.

VPD

Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu
termiņš - 01.08.2016.

VPD

Groz. saistīti ar būvniec.
20.10.2015. sēdes prot.
termiņš - 01.08.2016.
Groz. saistīti ar būvniec.
20.10.2015. sēdes prot.
termiņš - 01.08.2016.

jomu, saskaņā ar MK
Nr.55 19.§ 1.punktu
jomu, saskaņā ar MK
Nr.55 19.§ 1.punktu

Groz. saistīti ar būvniec. jomu, saskaņā ar MK
20.10.2015. sēdes prot. Nr.55 19.§ 1.punktu

87.

Likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

VPD

termiņš - 01.08.2016.
Sagatavošanā (skat. ** piezīmi)

88.

Likums

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

VPD

Sagatavošanā (skat. **** piezīmi)

89.

Likums

Grozījumi Dzīvnieku barības likumā

VPD

Sagatavošanā (skat. ** piezīmi)

90.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

VPD

Sagatavošanā (skat. **** piezīmi)

91.

Likums

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

VPD

Sagatavošanā (skat. ** piezīmi)

92.

Likums

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

VPD

Sagatavošanā (skat. ** piezīmi)

93.

MK noteikumi

Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu
un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi

ZD

24.03.2015.

94.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “ Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”

ZD

28.07. 2015

95.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas
un izkraušanas vietas ”

ZD

09.06. 2015.

96.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā”

ZD

14.07. 2015.

97.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un
izpilde”

ZD

12.05. 2015.

98.

MK noteikumi

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

ZD

24.03. 2015.

99.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “ Tirdzniecības
pasākumi”

ZD

28.07. 2015.

100.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumā “Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”

ZD

11.08. 2015.

101.

MK noteikumi

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

ZD

23.12.2015.

102.

MK noteikumi

Noteikumi par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību

ZD

23.12.2015.

103.

MK noteikumi

ZD

31.05.2015.

104.

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
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum

VPD

26.05.2015.
not. Nr.251

105.

MK noteikumi

VPD

03.03.2015.
not. Nr.116

II. Jaunie normatīvie akti

Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem
sugu tirdzniecības nosaukumiem

56

Precizēts iepriekš plānotais nosaukums
saskaņā ar apstiprinātajiem MK noteikumiem
Nr.441

106.

MK noteikumi

Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums

VPD

10.03.2015.
not. Nr.122

107.

MK noteikumi

Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām

VPD

09.06.2015.
not. Nr.291

108.

MK noteikumi

Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi

VPD

02.06.2015.
not. Nr.272

109.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi "Prasības fasētas pārtikas marķējumam"

VPD

03.03.2015.
not. Nr.115

110.

MK rīkojums

VPD

19.01.2015.
rīk. Nr.19

112.

MK rīkojums

VPD

11.02.2015.
rīk. Nr.74

113.

MK noteikumi

LAAD

14.04.2015.
Nr.192

114.

MK noteikumi

LAAD

14.07.2015.

115.

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 programmas noteikumi”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas
katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas
potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu
ieviešana"(Nr.401/2015)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību
pasākumam “Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādei”

LAAD

05.08.2015.

116.

MK noteikumi

LAAD

20.10.2015.
16.06.2015.

117.

MK noteikumi

LAAD

09.06.2015.

118.

MK noteikumi

LAAD

07.04.2015.

119.

MK noteikumi

LAAD

10.03.2015.

120.

MK noteikumi

LD

01.09.2015.

121.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (Nr.323/2015)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (Nr.292/2015)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada
plānošanas periodā (Nr.171/2015)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai (Nr.125/2015)
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un
tirdzniecības noteikumi
“Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

122.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas
pilnveidošanā” īstenošanai

MD

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

MD

123.

MK noteikumi
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MD

Izsludināts
17.12.2015.VSS
(VSS-1351)
04.08.2015.
Nr.455
Izstrādāti priekšlikumi, kas
apstiprināšanai MK 2016.gadā.

tiks

virzīti

124.

MK noteikumi

Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības

VPD

125.

MK noteikumi

VPD

126.

MK noteikumi

127.

MK noteikumi

128.

MK noteikumi

Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam,
ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes
produktiem
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu
ekstraktam
Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības

129.

MK noteikumi

Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā

VPD

130.

MK noteikumi

VPD

131.

MK noteikumi

132.

MK noteikumi

Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma
prasības
Prasības pārtikā lietojamajam sālim, tā izplatīšanai un izmantošanai pārtikas
ražošanā
Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli
Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu jomā

133.

MK noteikumi

Tuberkulozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

VPD

134.

MK noteikumi

VPD

135.

MK noteikumi

136.

MK noteikumi

137.

MK noteikumi

Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma
prasības
Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums
nepārsniedz 12 mēnešus
Noteikumi par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu
marķējuma prasībām un kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību
tirdzniecības standartiem
Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

138.

MK noteikumi

Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

VPD

139.

MK noteikumi

VPD

140.

MK noteikumi

141.

MK noteikumi

142.

MK noteikumi

143.

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 valsts nodevas samaksas kārtību
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes
vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un
uzraudzības kārtība
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu
vai gatavotu 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
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VPD
VPD
VPD

VPD

15.12.2015.
not. Nr.735
03.11.2015.
not. Nr.624
13.10.2015.
not. Nr.585
11.08.2015.
not. Nr.462
15.09.2015.
not. Nr.529
29.09.2015.
not. Nr.545
03.11.2015.
not. Nr.623
08.12.2015.
not. Nr.696
MK noteikumu projekts ir izstrādāts, saskaņots
ar sociālajiem partneriem un sagatavots
iesniegšanai VSS.
MK noteikumu projekts jāiesniedz VK
vienlaikus ar sešiem MK noteikumu
projektiem veterināro zāļu aprites jomā.
MK noteikumu projekts ir izstrādāts.
Nepieciešama konceptuāla vienošanās ar PVD
par atsevišķu normu iestrādi noteikumu
projektā.

VPD

VPD
VPD

VPD

08.12.2015.
not. Nr.694
02.06.2015.
not. Nr.271
20.10.2015.
not. Nr.597
16.06.2015.
not. Nr.307
20.10.2015.
not. Nr.595
22.12.2015.
not. Nr.766

VPD

22.12.2015.
not. Nr.767

VPD

30.06.2015.
not. Nr.358
MK noteikumu projekts ir sagatavošanas
procesā.

VPD

VPD

15.12.2015.
not. Nr.736

144.

MK noteikumi

Prasības uztura bagātinātājiem

VPD

145.

MK noteikumi

VPD

146.

MK noteikumi

147.

MK noteikumi

148.

MK noteikumi

Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam
un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību
Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu
marķējumam
Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu
marķējumam
Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam

149.

MK noteikumi

Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam

VPD

150.

MK noteikumi

Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos

VPD

151.

MK rīkojums

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

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

153.

MK noteikumi

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

ZD

154.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Inovācijas”

ZD

Noteikumu projektu plānots iesniegt VK
2016.gada I pusgadā.

155.

MK noteikumi

ZD

Noteikumu projektu plānots iesniegt VK
2016.gada I pusgadā.

156.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju
pakalpojumi”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošanai”

157.

MK noteikumi

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

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)

BFD

159.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu

LAAD
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VPD
VPD
VPD

01.12.2015.
not. Nr.685
15.09.2015.
not. Nr.530
30.06.2015.
not. Nr.360
28.07.2015.
not. Nr.422
02.06.2015.
not. Nr.269
28.07.2015.
not. Nr.423
30.06.2015.
not. Nr.356
25.08.2015.
rīk. Nr.457

Pārnests uz 2016.gadu. Vēl nav izstrādāti
attiecīgie EK īstenošanas un deleģētie tiesību
akti, kā arī 2015.gada nogalē EK Konkurences
direktorāts pieņēma vadlīnijas attiecībā uz RO
un SO konkurences tiesību nosacījumiem.

TTAD

ZD

29.09. 2015.

Precizēts iepriekš plānotais nosaukums
saskaņā ar apstiprinātajiem MK noteikumiem
Nr.605

20.10. 2015.

29.12. 2015.

17.12.2015. VSS izsludināts Ministru kabineta
rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības
saglabāšanu akciju sabiedrībā "Latvijas valsts
meži" un Valsts SIA "Meliorprojekts"( VSS1354) un informatīvais ziņojums par valsts
SIA "Zemkopības ministrijas nekusatmie
īpašumi" (VSS-1356) un SIA "Latvijas
Lauksaimniecības konsultāciju centrs" (VSS1355) turmāko juridisko statusu, ietverot
priekšlikumus par turpmāko rīcību, kā arī
finanšu un juridisko risku izvērtējumu.
18.08.2015.

iesniegumu konkursu veidā (Nr. 475/2015)
160.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi" (Nr.705/2015)

LAAD

08.12.2015.

161.

MK noteikumi

LAAD

08.12.2015.

162.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju
pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai" (Nr. 695/2015)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

163.

MK noteikumi

LAAD

22.12.2015.

164.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu
darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā (Nr. 769/2015)
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

LD

05.01.2016.
Nr. 12

165.

MK noteikumi

Noteikumi par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstību

LD

166.

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

MD

167.

MK noteikumi

“Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”

MD

168.

MK noteikumi

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

169.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (Nr.666/2015)

Atbilstoši EK pamatnostādnēm, atbalsta
pasākums dalībvalstij jāievieš divu gadu laikā
no kārtējā plānošanas perioda programmas
(LAP) apstiprināšanas, taču šobrīd attiecībā uz
konkrēto pasākumu ir sagatavoti nosacījumu
grozījumi, kuri 2016.gada 1.pusgadā tiks
iesniegti EK apstiprināšanai. Līdz ar to, tikai
2016.gada 2.pusgadā - pēc šo grozījumu
apstiprināšanas EK, tiks izstrādāts atbilstošais
normatīvais akts.

LAAD

Šo noteikumu vietā ir izstrādāti ”Individuālu
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” un notiek projekta saskaņošana ar
Eiropas Komisiju
14.05.2015.
Projekts
izsludināts
17.12.2015.VSS
(VSS-1353)
Atbilstoši EK pamatnostādnēm, atbalsta
pasākums dalībvalstij jāievieš divu gadu laikā
no kārtējā plānošanas perioda programmas
(LAP) apstiprināšanas, līdz ar to šis normatīvs
tiks izstrādāts un apstiprināts 2016.gada
2.pusgadā.

LAAD

III. Iepriekš neplānotie normatīvie akti
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LAAD

24.11.2015.

170.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā" (Nr.577/2015)

LAAD

15.10.2015.

171.

MK noteikumi

LAAD

13.10.2015.

172.

MK noteikumi

LAAD

10.11.2015.

173.

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" (Nr.590/2015)
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" (Nr. 642/2015)
MK 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju
izveide””.

LAAD

2.02.2015.

174.

MK noteikumi

MK 29.09.2015.noteikumi Nr.556 “Grozījumi MK noteikumos Nr.60 “Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un
organizāciju izveide””.

LAAD

29.09.2015.

175.

MK noteikumi

MK 14.07.2015.noteikumi Nr.401 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos
cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu
profilaktisko pasākumu ieviešana"

LAAD

14.07.2015.

176.

MK rīkojums

LAAD.

22.04.2015.

177.

MK noteikumi

LAAD

10.02.2015.

178.

MK noteikumi

179.

MK noteikumi

180.

MK noteikumi

181.

MK noteikumi

MK 22.04.2015. rīkojums Nr.205 „Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu
Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai „Kredītprocentu likmju
pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai „Attīstības finanšu institūcija
Altum””.
Grozījumi MK 27.04.2010. noteikumos Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts
atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.
Grozījums MK 04.06.2013. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"
MK 17.02.2015. noteikumi Nr. 86 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības
pagaidu ārkārtas atbalstu piena nozarē”
MK 24.11.2015. noteikumi Nr.669 “Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta
piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem”
08.09.2015. pieņemti grozījumi MK 21.06.2011. 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 augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”

182.

MK noteikumi

183.

MK noteikumi

08.12.2015. pieņemti grozījumi MK 25.01.2011. noteikumos Nr. 74 “Kārtība,
kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un
lopkopības produktu tirgū”.
08.09.2015 pieņemti 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””
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LAAD.

14.12.2015.

TTAD

17.02.2015.

TTAD

24.11.2015

TTAD

08.09.2015.

TTAD

08.12.2015.

TTAD

08.09.2015

Tika izstrādāti, pamatojoties uz ES
piešķirtajiem ārkārtas atbalstiem un
citiem
tirgus
regulējošajiem
instrumentiem
dēļ
situācijas
lauksaimniecībā, ko ietekmējis Krievijas
embargo.

Lai nodrošinātu svaigpiena iepirkuma un
pārstrādes informācijas pilnveidošanu.

184.

Likumprojekts

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

VPD

05.02.2015.

185.

Likumprojekts

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

VPD

05.03.2015.

186.

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

VPD

14.05.2015.

187.

Likumprojekts

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

VPD

18.06.2015.

188.

Likumprojekts

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

VPD

19.11.2015.

189.

MK noteikumi

VPD

190.

MK noteikumi

191.

MK noteikumi

07.04.2015.
not. Nr.169
30.06.2015.
not. Nr.355
07.07.2015.
not. Nr.379

192.

MK noteikumi

193.

MK noteikumi

194.

MK noteikumi

195.

MK noteikumi

196.

MK noteikumi

197.

MK noteikumi

198.

MK noteikumi

199.

MK noteikumi

200.

MK noteikumi

201.

MK noteikumi

202.

MK rīkojums

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20.maija noteikumos Nr.251 „Slimības
Maedi-Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas
cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768
"Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā
pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi
par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas
cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178
„Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 „Noteikumi
par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas
cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 „Noteikumi
par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko
izglītību veterinārārsta profesijā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku
liemeņu klasifikācijas noteikumi”
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu
gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 „Kārtība,
kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas
radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas
uzliesmojuma laikā"
Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā
izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma
termiņu un reģistrē sertificēto personu”
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” (kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību
uzliesmojuma gadījumos)

VPD

17.03.2015.
rīk. Nr.134

203.

MK rīkojums

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

VPD

28.04.2015.
rīk. Nr.226
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VPD
VPD

VPD
VPD
VPD
VPD
VPD
VPD

VPD
VPD
VPD

18.08.2015.
not. Nr.476
18.08.2015.
not. Nr.477
08.09.2015.
not. Nr.512
27.10.2015.
not. Nr.607
03.11.2015.
not. Nr.631
10.11.2015.
not. Nr.641

15.12.2015.
not. Nr.721
22.12.2015.
not. Nr.788
05.01.2016.
not. Nr.4

VPD

13.01.2016.

204.

MK rīkojums

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

VPD

30.09.2015.
rīk. Nr.589

205.

MK rīkojums

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

VPD

08.12.2015.
rīk. Nr.780

206.

MK noteikumi

LD

30.06.2015.

207.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Noteikumu projekts ”Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības
transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”

208.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 548 „Zirgu
pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi
piedalās sacensībās”

LD

08.06.2015.

LD

11.09.2015.

Grozījumi MK 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība kādā tiek
vākta uz apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem”
** - 2.pusgads – sagatavošana, 2016.gada 1.pusgads – iesniegšana VK
209.

MK noteikumi
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LD

