APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: _______________

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2016.gada darba plāna izpildi
(situācija uz 2016.g. 1.septembri)
Līdzatbildīgais
Izpildes
Atbildīgais
Uzdevuma izpilde*
Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
departaments Izpildīts
termiņš
departaments
un rezultātiem
Procesā
Kavējas
1.Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība”
ietvaros
Nr.
p.k.

Uzdevumi

1.1.

Veicināt efektīvus uz riska
analīzi balstītus uzraudzības
un kontroles pasākumus, 31.12.2016.
saskaņot valsts uzraudzības
un kontroles programmas.

1.2.

Uzsākt rīcības plānā par
antimikrobiālās
rezistences
31.12.2016.
ierobežošanu
paredzēto
pasākumu ieviešanu.

VPD

VPD

Sagatavotas, saskaņotas un tiek izpildītas 37
valsts uzraudzības un kontroles programmas.
Sagatavots ZM 01.09.2016. rīkojums Nr. 118
„Par Nacionālās uzraudzības programmas
pesticīdu atlieku daudzuma kontroli augu un
dzīvnieku valsts izcelsmes produktos 2017.,
2018. un 2019. gadā”. Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts „Bior” gatavo riska novērtējumu ar
mērķi noskaidrot modulārā dermatīta iespējamo
izplatības risku un potenciālo slimības vektoru
izplatību Latvijā.
Turpinās mikroorganismu rezistences uzraudzības
programmas izpilde, apstiprināti veterināro zāļu
apriti reglamentējošie normatīvi akti, kas uzlabo
veterināro zāļu pieejamību. Notiek sabiedrības
informēšanas pasākumi par antimikrobiālo līdzekļu
atbildīgu lietošanu veterinārmedicīnā.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

1.3.

Uzsākt vienotas dzīvnieku
31.12.2016.
veselības datubāzes ieviešanu.

VPD

1.4.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos
ES un nacionālajā pārtikas 31.12.2016.
kvalitātes shēmās.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Notikušas vairākas sanāksmes ar LDC, kurās
turpinās diskusijas par datubāzē nepieciešamo
datu par veterināro zāļu lietošanu dzīvniekiem
uzkrāšanu un par datu ievadi atbildīgo personu
noteikšanu.
Lai veicinātu ražotāju iesaistīšanos pārtikas
kvalitātes shēmās, pieņemti MK 05.07.2016.
noteikumi Nr. 441 „Grozījumi Ministru
kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos
Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām,
to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība””, kuros iekļautas prasības
jauniem produktiem un produktu grupām, kā
arī izstrādāts nolikums valsts atbalsta
saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes
shēmās (MK 12.01.2016. noteikumi Nr.32
„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi
par valsts atbalstu lauksaimniecībai””).
Nodrošināta tādas zaļā publiskā iepirkuma
definīcijas iestrāde likumprojektā “Publiskais
iepirkumu likums”, kas ļaus arī turpmāk
pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumos sekmīgi izmantot ZPI kritēriju iepirkt produktus, kas atbilst nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, lai
palielinātu paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas
produktu
pārstāvību
zaļajos
publiskajos iepirkumos.
Sagatavots un noslēgts licences līgums ar
LPUF par Zaļās karotītes tālāku attīstību, lai
piesaistītu nacionālajai pārtikas kvalitātes
shēmai jaunus uzņēmumus un produktus.
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Nr.
p.k.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Veicināt
dzīvnieku
un
31.12.2016.
pārtikas produktu eksporta
iespējas uz trešajām valstīm.
Nodrošināt
EK
lēmumu
izpildi, lai mazinātu pārtikas
31.12.2016.
krāpniecības
gadījumus,
veicinot godīgu konkurenci
starp uzņēmējiem.
Izstrādāt pārtikā aizliegto un
ierobežoti izmantojamo augu
un augu daļu sarakstu, 31.12.2016.
veicinot nekaitīgas pārtikas
apriti Latvijā.
Nodrošināt
augsti
profesionālu
pārtikas,
veterināro un fitosanitāro
robežkontroli,
pastiprināti
kontrolējot dzīvnieku un
31.12.2016.
dzīvnieku izcelsmes produktu
ievešanu, lai nodrošinātu, ka
LR un ES netiktu ievesti
bīstamu dzīvnieku infekcijas
slimību ierosinātāji.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

VPD

PVD 2016.gada janvāri-augustā izvešanai uz
trešajām valstīm saskaņojis 23 veterināros
(veselības) sertifikātus: septiņi sertifikāti
dzīvnieku
izcelsmes
pārtikas
produktu
izvešanai;
septiņi
sertifikāti
dzīvnieku
izvešanai; deviņi sertifikāti nepārtikas produktu
izvešanai.

VPD

Šobrīd visi izdotie EK lēmumi ir izpildīti.
Tomēr nav izslēgts, ka līdz gada beigām EK
var izdot kādu jaunu lēmumu krāpniecības
uzraudzībai.
Notiek darbs pie MK noteikumu projekta
izstrādes un konsultācijas.

VPD

VPD

Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu
kontroli uz ES ārējās robežas, PVD 2016.gada
janvārī-jūlijā ir veicis 40 412 preču pārbaudes
robežkontroles
punktos.
No
veiktajām
kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta
12 364, fitosanitārā kontrole – 20 556,
veterinārā kontrole (preces un dzīvnieki)–
2 617, dzīvnieku barības un barības piedevu
kontrole – 3 936, svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes kontrole – 581, nepārtikas preču
drošuma kontrole – 358 kravām. No visām
pārbaudītajām preču kravām 1 216 jeb 3,01%
tika atzītas par neatbilstošām.
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Nr.
p.k.

1.9.

1.10.

1.11.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Īstenot drošas un kvalitatīvas
pārtikas
aprites
politiku,
veicinot augstu sabiedrības
veselības līmeni un patērētāju
31.12.2016.
tiesību aizsardzību atbilstoši
valsts
ekonomiskajai
attīstībai,
t.sk.
eksporta
veicināšanas interesēm.
Īstenot vienotu dzīvnieku
veselības
un
labturības
politiku, saskaņā ar principu
"atbildīgs
dzīvnieka
īpašnieks" un "profilakse ir 31.12.2016.
labāka
nekā
ārstēšana",
nodrošinot augstu dzīvnieku
veselības un aizsardzības
līmeni valstī.

Veicināt
efektīvu
ES
programmu skolu apgādei ar
piena produktiem un augļiem 31.12.2016.
un dārzeņiem („Skolas auglis
un dārzenis” un „Skolas
piens”) īstenošanu Latvijā.

Atbildīgais
departaments

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Nolūkā sekmēt drošu uztura bagātinātāju apriti,
sagatavots un MK 26.07.2016 sēdē (prot.
Nr.37, 31.§.) izskatīts „Informatīvais ziņojums
par
nepieciešamo
finansējumu
uztura
bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī
sabiedrības izglītošanas jomā”.

VPD

TTAD

2016. gada 1. pusgadā tika turpināts īstenot
„Skolas augļa” un „Skolas piena” programmas
Latvijā (likmju noteikšana nākamam mācību
gadam, uzsākts darbs grozījumiem MK 2015.
gada 8. septembra noteikumos Nr.519 “Kārtība,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu
piegādei skolēniem vispārējās izglītības
iestādēs”, lai noteiktu kārtību par izglītošanas
pasākumu īstenošanu Latvijā).
Darbs pie Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un
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Nr.
p.k.

1.12.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Īstenot ĀCM un KCM
ierobežošanas
pasākumu
kopuma ieviešanu sadarbībā
ar citām valsts pārvaldes 31.12.2016.
iestādēm
un
sociālajiem
partneriem,
pilnveidojot
normatīvo aktu bāzi un veicot
sabiedrības informēšanu.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
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.
Darbs pie EK īstenošanas un deleģētajām
regulām, lai noteiktu vienotus nosacījumus
skolu programmu īstenošanai ES.
Dažādu informatīvo materiālu gatavošana EK,
ZM vadībai, nozarei un sabiedriskajiem
medijiem par abu programmu īstenošanu, kā arī
dalība dažādās Latvijas un ES līmeņa
sanāksmēs.
Sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu un
nevalstiskajām organizācijām izstrādāti un
pilnveidoti normatīvie akti, kas regulē ĀCM un
KCM uzraudzību un kontroles kārtību, kā arī
nosaka apkarošanas pasākumus. Izstrādātas
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu
pārvietošanas shēmas ĀCM riska zonās un
ārpus tām.

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

2.1.

Sagatavot
un
saskaņot
nacionālos un ZM iekšējos
normatīvos aktus ELFLA un

31.12.2016

LAAD

Izstrādāti un apstiprināti ZM iekšējie un ārējie
normatīvie akti ELFLA un EJZF pārvaldības
un kontroles sistēmas ieviešanai:
- Grozījumi MK 2014.gada 30.septembra
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Nr.
p.k.

Uzdevumi
EJZF
pārvaldības
un
kontroles sistēmas efektīvai
darbībai 2014.-2020.gadam
un nodrošināt ELFLA un
EJZF vadošo iestāžu funkciju
izpildi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
noteikumi Nr.599 “Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai,
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā
arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības
attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–
2020.gada plānošanas periodā”; - ZM
07.01.2016. rīkojums Nr.2 “Par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda
krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības
nodrošināšanu”;
- ZM 15.01.2016. Rīkojums Nr. 13 “Par
grozījumu Zemkopības ministrijas 2014.gada
6.novembra rīkojumā Nr.178 „Par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pārvaldības
un kontroles sistēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā”;- ZM 19.01.2016.
rīkojums Nr. 19 “Par pasākuma „Tehniskā
palīdzība” līdzekļu piešķiršanas komisijas
izveidošanu”;- ZM 27.01.2016. kārtība Nr.2
“Par informācijas ievietošanu un aktualizēšanu
2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas
Kopienas fondu vadības sistēmā (SFC 2014)”; ZM 10.02.2016. Kārtība Nr.6 “Ziņošanas
kārtība par Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai fonda ietvaros konstatētajām
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
neatbilstībām, neatbilstošiem izdevumiem,
aizdomām par krāpšanu un krāpšanas
gadījumiem
2014.–2020.gada
plānošanas
periodā”;
- ZM 10.02.2016. kārtība Nr.7 “Ziņošanas
kārtība par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda ietvaros konstatētajām neatbilstībām,
neatbilstošiem izdevumiem, aizdomām par
krāpšanu un krāpšanas gadījumiem”; - ZM
10.02.2016. kārtība Nr.8 “Par lietotājtiesību un
biznesa lomu piešķiršanu Eiropas Komisijas
vienotajam informācijas sistēmas modulim
konstatēto neatbilstību, neatbilstošo izdevumu,
aizdomu par krāpšanu un krāpšanas gadījumu
reģistrēšanai un ziņošanai (AFIS IMS)”; - ZM
10.02.2016. rīkojums Nr. 31 “Par Eiropas
Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda vadošās
iestādes reglamentu un vadošās iestādes
funkciju īstenošanu”;
- Aktualizēts EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas apraksts, iesniegts atkārtoti EJZF
Revīzijas iestādei un sniegts paziņojums EK
par EJZF iestāžu izraudzīšanos (13.04.2016);ZM 19.04.2016. kārtība Nr.13 “Kārtība, kādā
plāno un izmanto finanšu līdzekļus Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.– 2020.gadam pasākuma
„Tehniskā palīdzība” ietvaros, kā arī nodrošina
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
pasākuma īstenošanas uzraudzību”;- ZM
12.05.2016. rīkojums Nr.83 “Par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pārvaldības un kontroles sistēmas funkciju
sadali Zemkopības ministrijā 2014.–2020.gada
plānošanas periodā”.;- ZM 01.03.2016
rīkojums
Nr.
49
“Par
informācijas
nodrošināšanu”.
Vadošās iestādes funkciju izpildes ietvaros:
- Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai EK
LAP un ZRP 2014.-2020.gadam ikgadējais
īstenošanas ziņojums;- Nodrošināta LAP un
ZRP 2014.-2020.gadam Uzraudzības komiteju
darbība, sēžu organizēšana un lēmumu
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020.gadam
Vadošās iestādes komitejas darbība un lēmumu
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā; Nodrošināta sadarbība ar LAP un ZRP 2014.2020.gadam Kompetento, Sertifikācijas un
Revīzijas iestādi un Maksājumu iestādi, kā arī
Eiropas Komisiju;
- Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020.gadam
neatbilstību gadījumu ziņošana Eiropas
Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF);
- Dalība ES finanšu interešu aizsardzības
koordinācijas
padomes
(AFCOS)
sēdē
(18.05.2016) par AFCOS padomes darba
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Nr.
p.k.

2.2.

Uzdevumi

Nodrošināt atbalsta iespējas
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

Izpildes
termiņš

31.12.2016

Atbildīgais
departaments

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
grupas sēdi un par progresu attiecībā uz
AFCOS darbības stratēģiskā plāna izstrādi;Dalība AFCOS darba grupas sēdēs par AFCOS
darbības stratēģijas/plāna 2017.-201.gadam
izstrādi, kā arī nepieciešamās informācijas
sagatavošana
sadarbībā
ar
ZM
struktūrvienībām un LAD šīs stratēģija/plāna
izstrādei par ELFLA un EJZF;- Dalība TAIEX
programmas ietvaros organizētajā ekspertu
vizītē
Latvijā
“Krāpšanas
apkarošanas
stratēģija un krāpšanas apkarošanas pasākumi,
kas saistīti ar ES fondu pārvaldību”;Izstrādātas un apstiprinātas EJZF vadošās
iestādes pārbaudes lapas pārvaldības un
kontroles sistēmas darbības izvērtēšanai;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 uzraudzības
indikatoru sistēmas pilnveidošana.
Izstrādāti grozījumi Latvijas lauku attīstības
programmā 2014.-2020.gadam, pilnveidojot
atbalsta saņemšanas nosacījumus atbalsta
pasākumiem un paredzot jaunu atbalsta
pasākumu “Sadarbība”, paredzot atbalstu
sadarbībai inovatīvu projektu, jaunu produktu
izstrādei un sadarbībai tūrisma nozarē.
Grozījumi 08.07.2016. iesniegti izvērtēšanai
Eiropas Komisijā. Izstrādāti nacionālie
normatīvie akti un nodrošinātas atbalsta
iespējas zivsaimniecības nozares attīstībai 17
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam (ZRP) pasākumos. Izstrādāti
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

īstenošanas gaitu. VRP 55.2.

2.3.

Lauku attīstības programmas
ietvaros pilnveidot atbalsta
nosacījumus - investīcijām
materiālajos aktīvos lauku
saimniecībām konkurētspējas
attīstībai,
pārtikas
uzņēmumiem
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei,
infrastruktūras
attīstībai. / VRP 6.1./

2.4.

Pilnveidot normatīvos aktus
atbalstam
bioloģiskajiem
lauksaimniekiem
par
lauksaimniecības platību, kas
apsaimniekota ar bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm,
un citiem Lauku attīstības

31.12.2016

30.06.2016

LAAD

LAAD

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
grozījumi ZRP efektīvākai finansējuma
piesaistei zvejniecībā, lai mazinātu Krievijas
embargo radītās sekas. Grozījumi 2016.gada
16.jūnijā iesniegti Eiropas Komisijā
Lai
pilnveidotu
atbalsta
saņemšanas
nosacījumus lauku saimniecību konkurētspējas
veicināšanai, darbs pie grozījumu izstrādes
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”
grozījumiem, kurus plānots virzīt tālākai
apstiprināšanai uz VK 2016.gada 2.pusgadā.
Lai nodrošinātu veiksmīgu un efektīvu LAP
2007.-2013. gadam pasākuma “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” apakšpasākuma "Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē" ieviešanu, tika
sagatavoti grozījumu priekšlikumi 2014.gada
30.septembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.600 „”Kārtība kādā piešķir Valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”.
Lai nodrošinātu atbalstu vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai, izstrādāti grozījumi
Ministru
kabineta
2015.gada
7.aprīļa
noteikumos Nr.171 “Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada
plānošanas periodā, pilnveidojot atbalsta
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

programmas
platību
maksājumiem. / VRP 6.1./

2.5.

Pilnveidot
atbalsta
nosacījumus
no
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pašvaldībām un
lauku
uzņēmējiem,
infrastruktūras attīstībai.
/

2.6.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
saņemšanas
nosacījumus
bioloģiskajiem
lauksaimniekiem
un
pārējiem
LAP
platībatkarīgajiem
pasākumiem.
Sniegti
skaidrojumi par attiecīgo normu piemērošanu.
Nodrošināta atbalsta maksājumu iesniegumu
ikgadējā pieņemšana no 11.aprīļa līdz
23.maijam, ar atbalsta samazinājumu līdz
15.jūnijam.

31.12.2016

LAAD

VRP 55.2./

Veikt grozījumus Lauku
attīstības programmā 2014.2020.gadam,
pilnveidojot
atbalsta pasākumu īstenošanas
nosacījumus, kā arī paredzot
atbalstu sadarbībai inovatīvu
projektu, jaunu produktu
izstrādei
un
sadarbībai
tūrisma nozarē. / VRP 55.2./

Līdzatbildīgais
departaments

31.12.2016

LAAD

Izstrādāti
grozījumi
Ministru
kabineta
2016.gada 29.marta noteikumi Nr. 186
“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””, precizējot normas
par publisko iepirkumu procedūru publiskajām
personām (t.sk. pašvaldības) un veikti citi
nepieciešamie grozījumi.
Izstrādāts LAP grozījumu projekts, pilnveidojot
atbalsta pasākumu īstenošanas nosacījumus
pasākumos M4, M5, M10, M11, M13, kā arī
paredzot jaunu atbalsta pasākumu M16
Sadarbība, paredzot atbalstu sadarbībai
inovatīvu projektu, jaunu produktu izstrādei un
sadarbībai tūrisma nozarē. Par grozījumos
ietvertajiem jautājumiem notikušas vairākas
neformālās saskaņošanas sanāksmes ar Eiropas
Komisiju.
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Nr.
p.k.

2.7.

Uzdevumi

Nodrošināt publiskā atbalsta
pieejamību Sabiedrības virzītu
vietējo stratēģiju īstenošanai
uzņēmējdarbības
attīstībai
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam ietvaros./

Izpildes
termiņš

31.12.2016

Atbildīgais
departaments

LAAD

VRP 55.2./

2.8.

Nodrošināt atbalstu iespējas
zināšanu
pārneses
un
konsultāciju
pakalpojumu
izmantošanai, mazo un vidējo
saimniecību
attīstībai,
jaunajiem lauksaimniekiem,
lauku
tūrisma
attīstībai,
darbības dažādošanai no
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai./ VRP
55.2./

31.12.2016

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju atlases komitejas darbs un
apstiprinātas 35 vietējo rīcības grupu
sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģijas. Š.g. 2.ceturksnī visas vietējās
rīcības grupas izsludināja pirmās projektu
pieņemšanas kārtas.
Sagatavots un 22.07.2016. apstiprināšanai
Ministru kabinetam nosūtīts noteikumu
projekts
“Grozījumi
Ministru
kabineta
2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
lauku
attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”” (02.08.2016. apstiprināts MK).
Lai pilnveidotu konsultāciju pakalpojumu
sniegšanas kārtību, izsstrādāti MK 31.05.2016.
noteikumi Nr.333 "Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos
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"".
- Veikts iepirkums “Mācību organizēšana un
īstenošana
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (ID
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Nr. ZM/2016/2_ELFLA),
kura
rezultātā
izvēlēts mācību pakalpojuma sniedzējs.
- Izsludināts atklāts konkurss „Individuālu
konsultāciju sniegšana Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību
pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi”
apakšpasākuma
“Atbalsts
konsultāciju
pakalpojumu
izmantošanas
veicināšanai”
ietvaros”
(ID
Nr.
ZM/2016/11_ELFLA).
- Veikts iepirkums „Individuālu konsultāciju
sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam
pasākuma
“Konsultāciju
pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un
lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”
apakšpasākuma
“Atbalsts
konsultāciju
pakalpojumu
izmantošanas
veicināšanai”
ietvaros” (ID Nr. ZM/2016/12_ELFLA),
izvēlēts
uzvarētājs,
kam
piešķirtas
līgumslēgšanas tiesības.
- Uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde
publiskā iepirkuma procedūras veikšanai, lai
izvēlētos mācību organizētāju pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un
prasmju apguves pasākumi” īstenošanai
(atbalsta pretendentiem, kas minēti MK
08.12.15 noteikumu Nr.705 10.1.apakšpunktā).
- Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas
pilnveido atbalsta saņemšanas nosacījumus
mazo un vidējo saimniecību attīstībai un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
jaunajiem lauksaimniekiem:
- Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija
Noteikumi Nr.382 “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.
292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākuma
“Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot
mazās
lauku
saimniecības””;
- Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi
Nr.358 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16.
jūnija noteikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā
“Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai””.
- Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta
24.05.2016. noteikumi Nr.320 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”.

2.9.

Nodrošināt lauksaimniecības
produkcijas
ražotājiem
iekrāsotās
dīzeļdegvielas,
kurai piemēro samazināto
akcīzes
nodokļa
likmi,
iegādes sistēmas darbību.

31.12.2016

LAAD

Apstiprināti Ministru kabineta 2016.gada 24.maija
noteikumi Nr.321 "Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa noteikumos 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"".
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Nr.
p.k.

2.10.

2.11.

2.12.

Uzdevumi

Pilnveidot valsts atbalsta
noteikumus kredītgarantiju un
kredītprocentu saņemšanai ES
fondu sekmīgākai apguvei,
paplašinot
attiecināmo
izmaksu pozīciju loku, kā arī
zemes
kreditēšanas
nosacījumus,
samazinot
administratīvo slogu atbalsta
saņēmējiem.

Izpildes
termiņš

31.12.2016

Pilnveidot
neapstrādātās
lauksaimniecības
zemes
31.12.2016
nodokļa
administrēšanu,
veicot
izmaiņas
administrēšanas procesā.
Nodrošināt
Rīcības
programmas zivsaimniecības
31.12.2016.
attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākumu normatīvo aktu
izstrādi un ieviešanu īpaši

Atbildīgais
departaments

LAAD

LAAD

ZD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Atbalsta nosacījumu pilnveidošanai izstrādāti
un apstiprināti:
- Ministru kabineta 2016.gada 22.marta
noteikumi Nr.175 “Grozījumi Ministru
kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos
Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā”;
- Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra
noteikumi Nr.78 „Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts
atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai";
- Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumi Nr.434 „Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos
Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai".

Pārskata periodā jautājuma risināšana nav
bijusi aktuāla.

Izstrādāti nacionālie normatīvie akti un
nodrošinātas atbalsta iespējas zivsaimniecības
nozares attīstībai 17 Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
(ZRP) pasākumos. Izstrādāti grozījumi ZRP
efektīvākai finansējuma piesaistei zvejniecībā,
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

akcentējot
atbalstu
zivju
produkcijas
noieta
tirgu
paplašināšanai, akvakultūras
produkcijas ražošanas apjomu
palielināšanai,
zvejniecības
konkurētspējas
nodrošināšanai./ VRP 6.4

2.13.

2.14.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
lai mazinātu Krievijas embargo radītās sekas.
Grozījumi 2016.gada 16.jūnijā iesniegti
Eiropas
KomisijāRīcības
programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
ietvaros apstiprināti 137 projekti.
Zivju resursu ilgstpējīgai pārvaldībai izstrādāts
sekojošs regulējums:
1) 25.03.2016.stājās spēkā grozījumi MK
02.05.2007. noteikumos Nr.295 “Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
2) VSS 16.06.2016. izsludināti grozījumi MK
noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību”.
3) 11.08.2016. VSS izsludināts Zivju resursu
mākslīgas
atražošanas
plāns
2017.2020.gadam. ,
Nodrošināta Latvijas interešu aizstāvēšana ES
līmenī.

VRP 55.2./

Nodrošināt publiskā atbalsta
pieejamību zivsaimniecības
nozares
konkurētspējas
attīstībai un ar to saistīto
31.12.2016.
dabas resursu ilgtspējīgai
izmantošanai
Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
ietvaros./ VRP 6.4/
Tiešo maksājumu sistēma: 31.12.2016
nodrošināt atbalsta shēmu

Līdzatbildīgais
departaments

ZD

TTAD

Pārskatīti MK noteikumu Nr.126 nosacījumi,
lai pilnveidotu tiešmaksājumu atbalsta shēmu
piemērošanu
2016.gadā.
Sagatavos
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

nosacījumu izstrādi (mazo
lauksaimnieku
shēma,
maksājums gados jaunajiem
lauksaimniekiem, brīvprātīgs
saistītais atbalsts, maksājums
par klimatam un videi
labvēlīgām lauksaimniecības
praksēm
(zaļināšanas
maksājums), papildus pagaidu
valsts atbalsts).

2.15.

ES tirgus instrumenti (t.sk.
pārstrādātu lauksaimniecības
produktu
nozarē)
un
lauksaimniecības
produktu
tirgus veicināšana: dalība ES
tiesību aktu projektu izstrādē,
attiecīgu Latvijas tiesību aktu
projektu
izstrāde,
lai
nodrošinātu
iepriekšminēto
pasākumu īstenošanu Latvijā,
kā arī iepriekšminēto tirgus un
veicināšanas
pasākumu
instrumentu
īstenošanas
uzraudzība.

31.12.2016

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Informatīvais ziņojums, MK rīkojums un
anotācija par Līdzekļu pieprasījumu LAD
dzeltenās kartītes ieviešanai. Risināti dažādi
problēmjautājumi
par
atbalsta
shēmu
piemērošanu, sniegtas atbildes uz daudzām
lauksaimnieku
vēstulēm
par
atbalsta
maksājumu noraidīšanu, platību sakopšanu un
pareizu apsaimniekošanu. Veikta EK sniegto
atbilžu vēstuļu ES DV analīzē, izvērtējot
labākās prakses piemērošanas iespējas Latvijā.
Sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām ir
veikta brīvprātīgi saistītā atbalsta pārskatīšana
un sniegts ziņojums EK par brīvprātīgi saistītā
atbalsta piemērošanu Latvijā no 2017.gada.
1) Izstrādāti 2016. gada 31. maija MK
noteikumi Nr. 334 “Kārtība, kādā administrē un
uzrauga
Eiropas
Savienības
atbalstu
lauksaimniecības produktu informācijas un
veicināšanas programmām”.
2)
Veikta
lauksaimniecības
produktu
informācijas un veicināšanas programmu
„Dārznīca” un "Bio par mums" īstenošanas
uzraudzība. 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 organizācijām, Skolu
programmas,
intervences,
privātās
uzglabāšanas
instrumenti,
tarifu
kvotu
administrēšana un licenču sistēmas nosacījumi
u.c.), viedokļu apzināšana un LV nostājas
sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo
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Nr.
p.k.

2.16.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Vietējo pārtikas produktu
ražošanas
un
patēriņa
31.12.2016.
veicināšana – sadarbībā ar
LLKC
un
vietējām
pašvaldībām
–
īstenojot

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
materiālu sagatavošana un pārstāvība ES
institūciju darba grupu sanāksmēs (kopā
1.pusgadā 25 sanāksmes). Uzsākts darbs pie
grozījumiem MK 2008.gada 4.novembra
noteikumos Nr.921 “Noteikumi par augļu un
dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības
nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā
piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES
atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām”, lai
precizētu nosacījumus attiecībā uz līzingu
gadījumiem. Izstrādāti un 2016.gada 14.jūnijā
pieņemti MK noteikumi Nr.361 “Noteikumi
par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”
(pārizdoti), lai iestrādātu nosacījumus par
demokrātisko atbildību, precizētu nosacījumu
par
iepirkumiem.2016.gada
29.janvārī
apstiprināts Pasākumu ieviešanas plāns skolu
apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2016.2021.gadam) (ZM protokollēmums Nr.2).
2016.gada 29.jūnijā pstiprināts Skolas piena
pasākumu ieviešanas plāns 2016./2017.mācību
gadam (ZM protokollēmums Nr.26). Papildus
sk.1.11.punktu.
Ņemot
vērā
situāciju
lauksaimniecībā dēļ Krievijas embargo, tika
izstrādāti un pieņemti MK 2016.gada 24.maija
noteikumi nr.324 “Valsts papildu atbalsta
piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”.
1) Nodrošināta Latvijas Lauku konsultāciju
centra iesaiste vietējās produkcijas noieta tirgus
veicināšanas pasākumu īstenošanā , lai
palielinātu vietējās produkcijas īpatsvaru
pašvaldību publiskajos iepirkumos.
2) Dalība Aizsardzības ministrijas rīkotajos
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Nr.
p.k.

2.17.

2.18.

2.19.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

pasākumus, lai palielinātu
Latvijas
pārtikas
preču
īpatsvaru
publiskajos
iepirkumos un patēriņā.

pasākumos, t.sk. Industrijas dienās 2016, lai
diskutētu par iestādes turpmāko gadu pārtikas
iegādes iepirkumu plāniem un lielākas vietējo
ražotāju piesaistes iespējām dalībai iepirkumos.

Atbalstīt vietējo produktu 31.12.2016.
mārketinga pasākumus.

TTAD

Veikta nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
veicināšanas atbalsta pasākumu uzraudzība.
Nodrošināta
Stādu
audzētāju biedrības
programmas „Dārznīca” ES izcelsmes augu
patēriņa palielināšanai un Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas
programmas
"Bio par mums", bioloģiskās produkcijas
patēriņa veicināšanai īstenošana.

TTAD

Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
sektora pārstāvniecības kopstendu izveide 2
starptautiskajās lauksaimniecības, pārtikas produktu
izstādēs („Internationale Gruene Woche Berlin
2016” jeb „Zaļā nedēļa 2016”, „Gulfood 2016”.
Nodrošināta iesaiste Ķīnas un Austrumeiropas valstu
sadarbības
asociācijā
par
lauksaimniecības
jautājumiem.
Regulāri sniegtas atbildes uz
interesentu jautājumiem par eksporta iespējām uz
trešajām valstīm (sertifikācijas jautājumi, importa
tarifi un citi nosacījumi). Sagatavota informācija par
ZM kompetencē esošo Latvijas preču un
pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu
investīciju piesaistes pamatnostādnēs paredzēto
uzdevumu un pasākumu plāna 2013.-2019.gadam
pasākumu izpildi iepriekšējos gados.

TTAD

Eiropas Komisija anketas veidā organizēja
sabiedrisko apspriešanu par pieredzi, kas
gūta zaļās saimniekošanas jeb zaļināšanas
saistību izpildes pirmajā īstenošanas gadā
atbilstoši tiešo maksājumu shēmai, kur
Zemkopības
ministrija,
lauksaimnieku

Dalība
Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas 31.12.2016.
produktu
eksporta
veicināšanā.

KLP
vienkāršošanas
priekšlikumu sagatavošana un 31.12.2016.
virzīšana apspriešanai

VPD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
organizācijas u.c. sniedza savu redzējumu.
Komisijas darba grupās tika diskutēts un
izteikti
priekšlikumi
par
zaļināšanas
(kultūraugu
dažādošanu,
ekoloģiski
nozīmīgajām platībām un ilggadīgajiem
zālājiem) prasību pārskatīšanu vienkāršošanas
nolūkos.
Rezultātā
Komisija
ir
izstrādājusi
nepieciešamos
grozījumu
priekšlikumus
deleģētajā regulā attiecībā uz zaļināšanu, par
kuriem ZM aktīvi paudusi viedokli. TKO
jautājumu jomā turpinājās darbs pie
vienkāršošanas priekšlikumu iestrādes ES
īstenošanas un deleģētajos tiesību aktos.

2.20.

Izstrādāt
priekšlikumus
normatīvo aktu izstrādei un
pilnveidošanai
publisko
iepirkumu jomā atbilstoši
lauksaimniecības un pārtikas
nozaru interesēm. Turpināt
31.12.2016.
līdzdarbību pie zaļo publisko
iepirkumu
sistēmas
pilnveidošanas,
veicinot
paaugstinātas
kvalitātes
vietējo pārtikas produktu
īpatsvaru zaļajos publiskajos
iepirkumos. / VRP 9.1./

TTAD

VPD

Lai uzlabotu situāciju ZPI pārtikas un
ēdināšanas pakalpojumu jomā, tika sagatavoti
vairāki priekšlikumi izmaiņām normatīvajos
aktos :
likumprojektā “Publiskais iepirkumu likums”
iestrādāts priekšlikums paredzēt kontroles
mehānismu, lai varētu uzraudzīt iepirkuma
līgumā noteikto ZPI prasību izpildi attiecībā uz
līguma prasībām atbilstošu produktu un
pakalpojumu piegādi. Tāpat likumprojekta
“Publiskais iepirkuma likums” anotācijā ir
noteikts, ka kontrolējošā iestāde par ZPI
līgumos noteikto prasību izpildi pārtikas un
ēdināšanas jomā būs PVD. Tas nodrošinās
efektīvāku un sekmīgāku ZPI līgumu izpildi;
sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
“Pārtikas aprites un uzraudzības likums” un
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”,
lai paredzētu PVD jaunu funkciju – uzraudzīt
un kontrolēt ZPI līgumu izpildi, kā arī
piegādātāju atbildību par PVD konstatētajiem
pārkāpumiem zaļo publisko iepirkumu līgumu
izpildes laikā, pilnvarojot PVD amatpersonas
uzsākt administratīvo lietvedību un piemērot
attiecīgus sodus; Ministru kabineta noteikumu
projekta “Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”
izstrādes ietvaros sagatavoti priekšlikumi tādu
zaļo publisko iepirkumu kritēriju un prasību
pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas
pakalpojumiem
izstrādei,
kas
sniegtu
priekšrocības vietējiem ražotājiem, tādējādi
veicinot paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu (bioloģisko, integrēto,
karotīšu) lielāku pārstāvību pārtikas produktu
piegādes
un
ēdināšanas
pakalpojumu
iepirkumos.
Nodrošināta līdzdalība VARAM izveidotajā
Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupā.
Dalība LDDK rīkotajā diskusijā saviem
biedriem par Zaļo publisko iepirkumu, sniegta
prezentācija
par
zaļajiem publiskajiem
iepirkumiem
pārtikas
un
ēdināšanas
pakalpojumu jomā. Sagatavotas atbildes uz
Eiropas Komisijas informācijas pieprasījumu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

2.21.

Pārtikas nozares jautājumu
koordinēšana un pārtikas
31.12.2016.
nozarei būtisku problēmu
risināšana Pārtikas nozares
padomes ietvaros.

TTAD

2.22.

Koordinēt lauksaimniecības
un
pārtikas
nozares 31.12.2016.
konkurences
jomas
jautājumus.

TTAD

2.23.

Sniegt atbalstu ražotāju grupām
pieteikumu sagatavošanā, lai
reģistrētu Latvijas produktus ES 31.12.2016.
aizsargātajos reģistros, tādējādi
integrējot Latvijas kultūru un

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
EU Pilot lietā par valsts noteikumu par
publisko iepirkumu Latvijā pārtikas piegādes
jomā. Sagatavoti informatīvi materiāli, kā arī
pēc pieprasījuma sagatavotas atbildes uz
interesentu jautājumiem par zaļā publiskā
iepirkuma būtību un par tā biežākas
piemērošanas iespējām pārtikas un ēdināšanas
jomas iepirkumos.
Pārtikas nozares padomes ietvaros koordinēti ar
pārtikas nozari saistīti jautājumi un nodrošināta
pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana par priekšlikumiem veselīgo atļauto produktu
saraksta paplašināšanai konkrētu sociālo grupu
uzturā un piena ražotāju atbalsta pasākumu
ieviešanas
iespējas
Latvijas
mazumtirdzniecības uzņēmumos. 2016.gada
1.pusgadā sasaukta 1 sēde.
Sagatavots atzinums par Konkurences likuma
grozījumiem. Nodrošināta dalība un izstrādātas
Latvijas nostājas sagatavošanas darba grupai
Augsta līmeņa forumam pārtikas piegādes
ķēdes labākai funkcionēšanai.Nodrošināta
dalība
starptautiskajā
konferencē
“Lauksaimnieku pozīcijas stiprināšana pārtikas
piegādes ķēdē” Bratislavā.
2016.gada 18.martā EK iesniegts pieteikums
produkta „Rucavas baltais sviests” reģistrēšanai
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
reģistrā.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

tradīcijas Eiropas Savienībā
pārtikas
nozarē,
veicinot
uzņēmumu konkurētspēju un
efektivitātes pieaugumu.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Izstrādāt
politikas plānu

Meliorācijas 31.12.2016.

Turpināt AS „Latvijas Valsts
31.12.2016.
meži” meža zemes iegādes
programmu.
Nodrošināt
Koksnes
un
31.12.2016.
FLEGT
regulas
prasību
izpildi
Nodrošināt valsts un ES
atbalsta
normatīvo
aktu
izstrādi meža nozares, medību 31.12.2016.
saimniecības un meliorācijas
attīstībai, kā arī nodrošināt
ieviešanas uzraudzību.

Koordinēt un uzraudzīt
Bioekonomikas stratēģijas
izstrādi./ VRP 5.1./

MD

Turpinās Meliorācijas politikas plāna projekta
saskaņošana ar sabiedriskajām organizācijām

MD

AS LVM izvērtē piedāvājumus

MD

Normatīvie akti valsts un ES atbalstam
meliorācijā izstrādāti, turpinās uzraudzība

MD

31.12.2016.
(Gala
izpilde30.06.2017.)

LD

MD

Starpministriju vadības grupas tikšanās par
Bioekonomikas stratēģiju; ieinteresēto pušu
tikšanās, lai pārspriestu bioekonomikas
stratēģijas Latvijā izstrādi un iepazītos ar
Ziemeļu ministru padomes piedāvāto līderības
akadēmiju bioekonomikas jomā. Diskusija ar
ieinteresētajām nozarēm (būvniecības un
tekstilizstrādājumu nozaru organizācijas ).
Pasākums sadarbībā ar Ziemeļu Ministru
padomes biroju Latvijā 25.08.2016 organizēts
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Nr.
p.k.

2.29.

2.30.

Uzdevumi

Izvērtēt iespējas PVN likmes
diferencēšanai pārtikai ./ VRP
23.2./

Sagatavot
novērtējumu
par
pieejamo ES un valsts atbalsta
finansējumu
lauksaimniecībai.
/ VRP 40.1./

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

31.12.2016.
(Gala
izpilde30.10.2018.)

TTAD

LAAD

31.12.2016

TTAD

LAAD

3.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
Nodrošināt Valsts Lauku
tīkla, t.sk. lauku attīstības 31.12.2016
ZD
3.1.
LAAD
konsultantu,
un
Valsts
Zivsaimniecības sadarbības

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
seminārs
“Ieguldījums
bioekonomikas
stratēģijas attīstībai Latvijā – labās prakses
piemēri
no
Ziemeļvalstīm”.
Izstrādāta
bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam
pamatojuma
1.
darba
versija.
t.sk.:Bioekonomikas definīcija, mērķi un
pamatojums;
Bioekonomikas
lomas
novērtējums Latvijā; Citu valstu pieredze;
Stratēģijas tvērums.
21.06.2016.
nosūtīta
vēstule
Nr.9.22e/1516/2016
Finanšu
ministrijai
kā
priekšlikumu nodokļu politikas īstenošanai
izsakot PVN likmes samazināšanu uz
12%pienam un piena produktiem.
18.07.2016. notika ZM pārstāvju tikšanās ar
Luksemburgas
Zemkopības
ministrijas
pārstāvjiem par Luksemburgas PVN sistēmu
lauksaimniecības nozarē, kā arī pieredzes
apmaiņa par samazināto PVN likmi pārtikas
produktiem Luksemburgā.
Izvērtēts nepieciešamais finansējums pārejas
posma valsts atbalstam un ieplānots vidēja
termiņa budžeta ietvarā 2017. – 2019. gadam.

Sagatavoti un parakstīti līgumi par VLT un
ZST sekretariāta darbības nodrošināšanu un
darba plānu aktivitāšu īstenošanu 2016.gadā; Parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā
par VLT darba plāna aktivitāšu īstenošanu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
2016.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 par LAP
pasākuma “Sadarbība” īstenošanu, kurā VLT
pilda EIP-AGRI kontaktpunkta pienākumus
Latvijā.

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.

3.2.

Sagatavot
speciālistus ar
augstāko akadēmisko izglītību
lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas, pārtikas,
inženierzinātņu, mežu kā arī
ar šīm nozarēm saistītās lauku
sociāli ekonomisko zinātņu, 31.12.2016.
informācijas
un
komunikācijas tehnoloģijas,
un vides apsaimniekošanas
jomās, nodrošinot atbilstošu
valsts finansētu studiju vietu
skaitu, primāri tās atvēlot ZM
noteiktajās prioritārajās jomās

SLSAD

3.3.

Nozarei

31.12.2016.

SLSAD

nozīmīga

Līdzatbildīgais
departaments
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

SLSAD

LD; MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai ZM veicināt
papildus finansējuma piesaisti
valsts nozīmes aizsargājamā
arhitektūras
pieminekļa
Jelgavas pils ēkas, kurā
izvietotas LLU administrācija
un
mācību
fakultātes,
saglabāšanai un atjaunošanai,
ievērojot apkārtējās vides
saglabāšanas,
energoefektivitātes
un
ilgtspējības principus.

3.4.

Veicināt BIOEKONOMIKAS
virziena attīstību un nozares
zinātnes potenciālu, t.sk.
nodrošināt, ka ZM finansētie
pētījumi veicina ZM nozaru 31.12.2016.
tautsaimniecības
attīstību,
vienlaikus, kā vienu no
sasniedzamajiem rezultātiem
izvirzot starptautiski citētas
publikācijas SCOPUS un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

WoS datubāzēs;
4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:

4.1.

Uzlabot
zivju
resursu
atražošanas efektivitāti un
ilgtspēju
publiski 31.12.2016.
izmantojamos ūdeņos, t.sk.
pilnveidot
normatīvo
regulējumu.

ZD

4.2.

Eiropas
Savienības
un
Latvijas
zivsaimniecības
politikas mērķu sasniegšana,
31.12.2016.
izstrādājot
un
īstenojot
ilgtspējīgus zivsaimniecības
pārvaldības un zivju resursu
saglabāšanas pasākumus.

ZD

25.03.2016.stājās spēkā grozījumi MK
02.05.2007. noteikumos Nr.295 “Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 2)
16.06.2016. VSS izsludināti grozījumi MK
noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību”.
08.09.2016. VSS izsludināti grozījumi MK
23.12.2014. noteikumos Nr. 796 “Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”;
13.09.2016. MK apstiprināti grozījumi MK
02.05.2007. noteikumos Nr.296 Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos”; 15.09.20016. VSS
izsludināts noteikumu projekts “Noteikumi par
zvejas tiesībām privātajos ūdeņos”; 15.09.2016.
VSS izsludināti grozījumi MK 08.09.2009.
noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
11.08.2016. VSS izsludināts Zivju resursu
mākslīgas atražošanas plāns 2017.-2020.
gadam, kas ietver ES normatīvajos aktos un
zivsaimniecības politikā paredzēto zušu
krājumu atražošanu.
Nodrošinot
Latvijas
līdzdalību
ES
zivsaimniecības politikas izstrādē, izstrādātas 8
pozīcijas; 6 instrukcijas; 2 informatīvie
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
ziņojumi un iesniegti 3 rakstiskie komentāri par
ES normatīvo aktu projektiem.

4.3.

4.4.

4.5.

Kopējās
zivsaimniecības
politikas pasākumu iestrāde
Latvijas
zivsaimniecības
pārvaldības sistēmā, t.sk.
valsts informācijas sistēmas
“Latvijas
zivsaimniecības
31.12.2016.
integrētā
kontroles
un
informācijas
sistēma”
pilnveide
kontroles
uzlabošanai un elektronisko
zvejas
produktu
izsekojamības
sistēmas
nodrošināšanai
Izstrādāt
„Zivju
resursu
mākslīgās atražošanas un zušu 31.12.2016
krājumu pārvaldības plāns
2017.-2020.gadam”
Izstrādāt
priekšlikumus
normatīvo aktu grozījumiem
valsts budžeta finansējuma
piešķiršanai nacionālā meža 31.12.2016
monitoringa
sistēmai
zinātniski
pamatotas
informācijas ieguvei par meža
resursu un vides, t.sk. meža
bioloģiskās
daudzveidības,

ZD

Sagatavots
projekta
pieteikums
par
“Izsekojamības procesa un papildinājumu
izstrāde un integrēšana LZIKIS un ERS un tās
programmatūras
uzlabojumu
izstrāde”
īstenošanu un iesniegts Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
pasākumā „Kontrole un izpilde" projekts. Tas
apstiprināts ar LAD 2016.gada 27.jūlija
lēmumu Nr.10.9.2-81/16/2475.

ZD

11.08.2016. VSS izsludināts Zivju resursu
mākslīgas atražošanas plāns 2017.-2020.gadam

MD

Sadarbībā ar LVMI Silava zinātniekiem
izstrādāti priekšlikumi
nacionālo
meža
monitoringa prioritārās informācijas ieguvei
esošā valsts budžeta finansējuma ietvaros, un
aprēķināts nepieciešamais finansējums un
noteikts darba apjoms (JPI), lai valstī
nodrošinātu zinātniski pamatotu informāciju
klimata
politikas
formulēšanai
zemes
izmantošanas (ZIZIM) un meža resursu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

stāvokli valstī.

4.6.

Pilnveidot normatīvos aktus,
lai
veicinātu
ilgtspējīgu
zemes, tai skaitā meža resursu
apsaimniekošanu,
meža
kapitāla vērtības pieaugumu,
bioloģiskās un ainaviskās
daudzveidības saglabāšanu un
medību
saimniecības
ilgtspējīgu attīstību.

31.12.2016

MD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
stāvokļa novērtēšanas jomā, īstenojot nacionālo
meža monitoringu pilnā apmērā.
Saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā
Ministru
kabineta
noteikumu
projekts
“Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
26.marta noteikumos Nr.159 “Noteikumi par
meža reproduktīvo materiālu” Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr. 432;
saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā
Ministru kabineta noteikumu projekts “Meža
inventarizācijas veicēju sertifikācijas un
sertificēto personu darbības uzraudzības
kārtība”Ministru
kabineta
21.06.2016.noteikumi Nr. 392;saskaņots un
iesniegts Valsts kancelejā Ministru kabineta
noteikumu projekts “Meža inventarizācijas un
Meža valsts reģistra informācijas aprites
noteikumi”,Ministru kabineta 21.06.2016.
noteikumi Nr. 384; saskaņots un iesniegts
Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu
projekts
"Grozījumi
Ministru
kabineta
2012.gada
2.maija
noteikumos
Nr.309
"Noteikumi
par
koku
ciršanu
ārpus
meža”,Ministru
kabineta
21.06.2016.
noteikumi Nr. 394;saskaņots un iesniegts
Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu
projekts "Valsts meža dienesta maksas
pakalpojumu
cenrādis”,Ministru
kabineta
21.06.2016.noteikumi
Nr.
393;
Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Meža
likumā,
iekļaujot
tajā
Administratīvo
pārkāpumu kodeksā esošās sankcijas; izstrādāti
priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta
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Nr.
p.k.

4.7.

4.8.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Nodrošināt priekšnoteikumus
Valsts un valsts nozīmes 31.12.2016
meliorācijas
sistēmu
būvniecībai un uzturēšanai.
Nodrošināt
sabiedrības
informēšanu par ilgtspējīgu 31.12.2016.
meža apsaimniekošanu un
medību
saimniecības

Atbildīgais
departaments

MD

MD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228
“Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas
kārtība”;
Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Ministru
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos
Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas
noteikšanas
kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”;
izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Ministru
kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.238
Ministru
kabineta
noteikumi
Nr.238
“Nacionālā meža monitoringa noteikumi”;
izstrādāti priekšlikumi Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības
likuma
grozījumam par
ugunsgrēka vietas uzraudzību mežā un iesniegti
Iekšlietu ministrijā;
sagatavoti priekšlikumi Zemkopības ministrijas
27.02.2014.gada 27.februāra kārtības Nr.4
“Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa
novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas
apjoma noteikšanas metodika” (izdota saskaņā
ar Medību likuma 20. panta trešo daļu)
pilnveidošanai;
Tiek īstenota valsts budžeta programma
26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana,
valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas
sistēmu
ekspluatācija
un
uzturēšana
Koordinēts Zemkopības ministrijas padotības
iestāžu darbs Eiropas Parlamenta un Eiropas
Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE
direktīvas) ieviešanā:
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

ilgtspējīgu attīstību.

4.9.

Izstrādāt
Nacionālās
bioloģiskā drošuma sistēmas 30.06.2016.
attīstības plānu 2017.–2023.
gadam.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
sagatavoti priekšlikumi rīcības plānam Eiropas
Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas
2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanas
nepilnību novēršanai;
sagatavots INSPIRE direktīvas uzraudzības
rādītāju apkopojums par 2015 gadu.
Koordinēti jautājumi saistībā ar nacionālo meža
monitoringu:
izvērtēti nacionālā meža monitoringa pārskati;
izvērtēti meža kaitēkļu un slimību monitoringa
rezultāti;
aprēķināts nepieciešamais finansējums un
noteikts darba apjoms (JPI), lai valstī
nodrošinātu zinātniski pamatotu informāciju
klimata
politikas
formulēšanai
zemes
izmantošanas (ZIZIM) un meža resursu
stāvokļa novērtēšanas jomā, īstenojot nacionālo
meža monitoringu pilnā apmērā.
Veikta meža nozares raksturojošo rādītāju
analīze
un
starptautisko
ziņojumu
sagatavošana:
sagatavots Latvijas apvienotais meža nozares
ziņojums (JFSQ) Eiropas komisijai (EK) par
meža resursu izlietojumu, saražotās produkcijas
apjomu un ārējo tirdzniecību 2015.gadā;
Koordinēta Medību saimniecības attīstības
fonda (MSAF) darbība

VPD

MK 27.04.2016. rīkojums Nr.271 „Par
Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas
attīstības plānu 2017.-2019. gadam
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Nr.
p.k.

4.10.

4.11.

4.12.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

ZM kompetences ietvaros
sagatavot informāciju par
indikatīviem
izmaksu
efektīviem pasākumiem, kuru
īstenošana
uzsākta,
vai
papildu pasākumiem SEG
30.04. 2016
emisiju samazināšanai no
lauksaimniecības darbībām,
kas sekmē nozares ilgtspējīgu
attīstību un potenciālo SEG
emisiju samazināšanas un
piesaistes
mērķu
izpildi
2030.gadam
Sadarbībā
ar
VARAM
sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
konceptuālu ziņojumu par
Latvijas potenciālo SEG 31.07.2016.
emisiju samazināšanas mērķu
laikaposmam no 2020.gada
līdz 2030.gadam izpildes
nodrošināšanu sadalījumā pa
nozarēm.
Zemkopības ministrija savas 01.07.2016.
kompetences
ietvaros

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

LD

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
1.decembra
protokola
Nr.64
45.§
„Informatīvais ziņojums "Par Klimata un
enerģētikas politikas satvara laikposmam no
2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu"
7.punktam ZM pieprasīto informācija VARAM
nosūtīja 2016. gada 31. maijā.
Informācija netika nosūtīta līdz 30.04., jo darbs
pie
indikatīviem
izmaksu
efektīviem
pasākumiem lauksaimniecībā bija tikai uzsākts.
Informācijai: Valsts pētījuma programmas
2014.-2020.gadam ietvaros pētījuma EVIDEnT
ietvaros notiek darbs pie “Lauksaimniecības
nozares SEG emisiju analīze un SEG emisiju
samazināšanas
pasākumu
ekonomiskais
novērtējums”.
Pētījuma realizācijas termiņš 2017.gada
pavasaris.

LD

ZM
atbilstoši
kompetencei
pieprasīto
informāciju ir iesniegusi VARAM. Pašlaik
VARAM
strādā
pie
gala
ziņojuma
sagatavošanas. Pēc ZM pieejamās informācijas,
VARAM 2016.gada oktobra sākumā plāno to
izsūtīt starpministriju saskaņošanai pirms
iesniegšanas MK.

LD

Zemkopības ministrija piedalījās Latvijas Otrā
ziņojuma (BR2) starptautiskā pārbaudē, ANO
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

piedalīties ANO rīkotajā
Latvijas 2.divgadu ziņojuma
(BR2) auditā

4.13.

Uzlabot
lauksaimniecības
31.12.2016.
dzīvnieku
ciltsdarba
un
dzīvnieku audzēšanas sistēmu

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
ziņošanas ietvaros. BR2 tehniskais izvērtējums
noslēdzās 17. jūnijā.

LD

Pieņemti MK noteikumi Nr. 229 (12.04.2016.)
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12.
jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā
apmāca
fiziskās
personas,
kas
veic
lauksaimniecības
dzīvnieku
vērtēšanu,
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un
embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm
personām izsniedz un anulē sertifikātus un
apliecības"
Pieņemti MK noteikumi Nr.303 (19.05.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14.
jūnija noteikumos Nr.447 „Noteikumi par
šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas
saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes
lauksaimniecības
dzīvnieku
audzēšanas
saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas
kārtību””
Pieņemti MK noteikumi Nr.304 (19.05.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada
12. jūlija noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par
šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju
organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes
lauksaimniecības
dzīvnieku
audzētāju
organizācijas statusa piešķiršanas kārtību””
Pieņemti MK noteikumi Nr.354 (07.06.2016)
“Grozījums MK 2014. gada 15.jīnija
noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un
novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

4.14.

Ieviest augļu koku un ogulāju
šķirņu
sarakstu
un 31.12.2016.
pavairošanas materiāla apriti
atbilstoši ES prasībām

LD

4.15.

Harmonizēt
sēklkopībā
31.12.2016.
izvirzītās prasības atbilstoši
ES likumdošanai

LD

4.16.

Sagatavot un iesniegt EK
informāciju par plānotajiem
siltumnīcefekta gāzu emisiju
ierobežošanas vai samazināšanas
un CO2 piesaistes saglabāšanas
vai palielināšanas pasākumiem
mežsaimniecībā
un
lauksaimniecības
zemes

31.12.2016

LD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
lauksaimniecības
dzīvnieku
apzīmēšanas
kārtība”.
Pieņemti MK noteikumi Nr.607 (13.09.2016)
“Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada
5.janvāra noteikumos Nr.13 “Slaucamo govju
un slaucamo kazu pārraudzības kārtība””
Izstrādāti MK noteikumu projekti:
“Noteikumi par augļu koku un ogulāju šķirņu
saraksta veidošanu”
“Noteikumi par augļu koku un ogulāju
pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un
apriti”
Pieņemti MK noteikumi Nr.12 (5.01.2016.)
”Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu
tirdzniecības noteikumi”
Pieņemti MK noteikumi Nr.379 (14.06.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
13.februāra noteikumos Nr.120 “Labības
sēklaudzēšanas
un
sēklu
tirdzniecības
noteikumi”
Izstrādāts MK noteikumu projekts grozījumiem
MK noteikumos “Eļļas augu un šķiedraugu
sēklaudzēšanas
un
sēklu
tirdzniecības
noteikumi”

MD

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Valsts
mežzinātnes institūtu „Silava” pašlaik izstrādā
pārskata ziņojumu par zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības
(ZIZIMM) sektoru klimata pasākumiem atbilstoši
2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes
lēmuma (529/2013/EK) 10.pantam.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

apsaimniekošanā.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Pilnveidot
nacionālo
siltumnīcefekta gāzu emisiju
uzskaiti aramzemju un ganību
apsaimniekošanā, gatavojoties 31.12.2016
obligātajai aramzemju un
ganību
apsaimniekošanas
emisiju
uzskaitei
no
2021.gada 1.janvāra;
Izstrādāt „Latvijas Vides
pasākumu programma (augļu
31.12.2016.
un
dārzeņu
ražotāju
organizāciju
darbības
programmu īstenošana)”
Īstenot
papildus
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazinošus
pasākumus
mežsaimniecībā,
kas 31.12.2016.
(Gala izpildekompensē atmežošanas radīto 30.10.2018.)
ietekmi uz oglekļa bilanci /

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
pašlaik turpina darbu, lai pilnveidotu nacionālo
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
uzskaiti
aramzemju un ganību apsaimniekošanā.
ZM plāno pieaicināt papildus ekspertus no
citām zinātniskām institūcijām, lai veicinātu
vienotu izpratni par sistēmas saturu un devumu
uzskaitē.

LD

Uzsākts darbs pie programmas izstrādes,
notikušas tikšanās ar nozaru un citu iesaistīto
institūciju pārstāvjiem.

TTAD

VRP4.2

Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos “Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā
un
mežu
dzīvotspējas
uzlabošanā" īstenošanai”, lai uzlabotu atbalsta
saņemšanas nosacījumus mežsaimniecībai.

Nodrošināt
zinātniski
pamatotu informāciju klimata
politikas formulēšanai zemes 31.12.2016.
(Gala izpildeizmantošanas (ZIZIM) un 30.10.2018.)
meža
resursu
stāvokļa
novērtēšanas jomā, īstenojot

Koordinēti jautājumi saistībā ar nacionālo meža
monitoringu,
izvērtēti
nacionālā
meža
monitoringa pārskati. Sadarbībā ar LVMI
Silava zinātniekiem izstrādāti priekšlikumi
nacionālo meža monitoringa prioritārās
informācijas ieguvei esošā valsts budžeta

MD

MD

.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

nacionālo meža monitoringu
pilnā apmērā./ VRP 4.3.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
finansējuma
ietvaros,
un
aprēķināts
nepieciešamais finansējums un noteikts darba
apjoms, lai valstī nodrošinātu zinātniski
pamatotu informāciju klimata politikas
formulēšanai zemes izmantošanas (ZIZIM) un
meža resursu stāvokļa novērtēšanas jomā,
īstenojot nacionālo meža monitoringu pilnā
apmērā.

4.21.

Atbalstīt
izvēlēto
modeļsaimniecību
SEG
emisiju analīzi un veicināt
SEG emisiju samazinošo
pasākumu
emisiju
samazināšanas
potenciāla 31.12.2016.
izvērtēšanu un ieguvumuizmaksu aprēķināšanu, kā arī
uzsākt
ieguvumu-izmaksu
(MACC) līkņu veidošanu
apsekotajām
modeļsaimniecībām./ VRP 4.4.

LD

23. un 24. augustā, ZM speciālisti piedalījās
valsts
pētījumu
programmas
“Latvijas
ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata
ietekmē”
(EVIDEnT)
starptautiskās
uzraudzības komisijas darba grupas seminārā
“Lauksaimniecības nozares SEG emisiju
analīze un SEG emisiju samazināšanas
pasākumu
ekonomiskais
novērtējums”.
Pasākuma
rezultātā
tika
sagatavots
starptautisko ekspertu ziņojums, kopumā
pozitīvi vērtējot EVIDEnT apakšprojekta
izpildes gaitu un sniedzot konkrētus ieteikumus
uzlabojumiem, kuri ļaus iegūt korektu Latvijas
lauksaimniecības SEG emisiju samazināšanas
pasākumu potenciāla un ieviešanas iespēju
izvērtējumu.

4.22.

Nodrošināt
meža 31.12.2016.
ugunsdrošības uzraudzības un (Gala izpildemeža ugunsdzēsības tehnisko 30.10.2018.)

MD

Lai nodrošinātu efektīvāku meža ugunsdzēsības
funkcijas izpildi, samazinot izdegušo meža
platību, novēršot draudus cilvēku drošībai,
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

nodrošinājumu / VRP 6.2

4.23.

4.24.

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
veselībai un saimniecībai, un, lai piešķirtais
finansējums tiktu izmantots lietderīgāk, pēc
ZM ierosinājuma, MK pieņemts lēmums
atbalstīt papildu finansējumu piešķiršanu
specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta
un degvielas iegādei apakšprogrammai
24.01.00. „Meža resursu valsts uzraudzība”
2016.gadam 292 347 EUR apmērā un
2017.gadam 807 653 EUR apmērā;”
(2016.g.17.maija MK sēdes prot.Nr.23 26.§)

Nodrošināt meliorēto zemju
ilgtspējīgu apsaimniekošanu 31.12.2016.
un valsts meliorācijas sistēmu (Gala izpilde30.10.2018.)
uzturēšanu./ VRP 6.3.

Turpināt AS "Latvijas valsts
meži"
zemju
iegādes
programmu./ VRP 6.7.

Uzdevuma izpilde*

31.12.2016
(Gala izpilde30.10.2018.)

MD

2016.gadā līdz 1.septembrim veikta valsts
meliorācijas
sistēmu
ekspluatācija
un
uzturēšana:
ūdensnotekas
-243
km;
aizsargdambjus -24 km. Lauku infrastruktūras
un plūdu aizsardzības pasākumiem līdz
2016.gada 1.septembrim apstiprināta 96 ES
struktūrfondu projektu īstenošana.

MD

AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes
programmas ietvaros nopirkti aptuveni 500
hektāru zemes.

5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
Organizēt meža nozares gada
5.1.
31.12.2016.
MD
balvu „Zelta čiekurs”

PSAN

Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
pasniegšanas
pasākums
noorganizēts
06.05.2016.
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Nr.
p.k.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Uzdevumi
Organizēt
lauksaimniekiem
2016”

Izpildes
termiņš

konkursu
“Sējējs - 01.11.2016.

Organizēt konkursu “Lielais
01.12.2016.
loms 2016”
Informēt sabiedrību par ES
fondu un valsts budžeta
finansētiem
2014.2020.gadam
pasākumiem,
finansējuma piesaistes un
apguves iespējām, t.sk. par 31.12.2016.
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.
un
Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda 2014.-2020. mērķiem
un ieviešanas gaitu.
Informēt
sabiedrību
par
Zemkopības
ministrijas
sagatavotajām
normatīvā
regulējuma
izmaiņām.
Ministrijas mājas lapā ikdienā

31.12.2016

Atbildīgais
departaments

PSAN

PSAN

PSAN

Līdzatbildīgais
departaments

LD,TTAD,
VPD, LAAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Sagatavota nepieciešamā informācija un veikta
pieteikumu
izvērtēšana
Sējējs
2016
nominācijās
“Jaunais
veiksmīgais
lauksaimnieks”
un
“Lauksaimniecības
kooperatīvs”.

ZD

LAAD, ZD

- Aktualizēta un pilnveidota informācija ZM
tīmekļa vietnē par LAP un ZRP 2014-2020;
Pastāvīgi
sagatavota
nepieciešamā
informācija PSAN un ZM vadībai par
aktuālajiem jautājumiem saistībā ar LAP 20142020 ieviešanu (masu mediji);
- Dalība ZM, citu institūciju un nozares NVO
organizētajos informatīvos pasākumos, kur
sniegta informācija par LAP pasākumiem.

PSAN
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Nr.
p.k.

5.6

5.7.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

nodrošināt informāciju par
ministrijas
darbību,
komunikāciju sociālajā tīklā
Twitter.com par nozares
aktuālajiem jautājumiem.
Nodrošināt Lauku attīstības
programmas
2014.2020.gadam
un
Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
pieejamo tehniskās palīdzības
finanšu līdzekļu efektīvu 31.12.2016.
izmantošanu, lai atbalstītu
programmu
ieviešanas,
pārvaldības,
informēšanas,
uzraudzības un novērtēšanas
darbības.

Pārraudzīt Valsts budžeta
dotāciju līdzekļu izlietojumu

31.12.2016

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020.gadam
pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējuma
sekmīga apguve, sagatavoti komisijas lēmumi
un protokoli par darbību apstiprināšanu.
Sagatavoti un LAD iesniegti 4 projektu
iesniegumi LAP un ZRP pārvaldības un Valsts
Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības
tīkla
darbību
īstenošanai.
Nodrošināta līgumsaistību un apstiprināto
darbību izpildes uzraudzība.

LAAD

LAAD

Uzdevuma izpilde*

TTAD

Saskaņā ar 22.12.2015. noslēgto līgumu Nr.131
par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
“Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai” 2016.gadam nodrošināta
piešķirto valsts budžeta līdzekļu “Dotācija SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” informācijas analīzes un apmaiņas
sistēmai” izlietojuma pārraudzība, saskaņota
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
darbu izpilde par 2015.gada 1.un 2.ceturksni.

5.8.

Turpināt Lauku attīstības
programmas
2007.2013.gadam
un
Rīcības
programmas
Eiropas
zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam
īstenošanas
uzraudzību un nodrošināt
sekmīgu, efektīvu plānošanas
perioda slēgšanu.

ZD
31.12.2016

LAAD

2007.-2013.
plānošanas
perioda
pirms
slēgšanas posmā:
- Nodrošināta LAP un ZRP Uzraudzības
komiteju darbība un lēmumu pieņemšana
rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta LAP un ZRP neatbilstību
gadījumu ziņošana Eiropas Birojam krāpšanas
apkarošanai (OLAF);
- Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai EK
LAP 2007-2013 ikgadējais (noslēguma)
īstenošanas ziņojums;
- Sagatavoti pārskati par ELFLA un EZF
vadošās
iestādes
funkciju
īstenošanu
2015.gadā;
- Aktualizēts Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā
2007.-2013.gadam
Vadības
un
kontroles sistēmas apraksts;
- Sadarbība ar ZM struktūrvienībām, LAD un
EK par ELFLA un EZF 2007.-2013.gada
plānošanas perioda slēgšanas jautājumiem;
- Informācijas sagatavošana Ministru kabineta
informatīvajam ziņojumam un dalība ES
finanšu interešu aizsardzības koordinācijas
padomes sēdē (18.05.2016) par veiktajiem
krāpšanas apkarošanas pasākumiem un
konstatētajiem
neatbilstoši
veiktajiem
izdevumiem ES politiku instrumentu ietvaros
līdz 31.12.2015.;
- Izstrādāti un apstiprināti ZM iekšējie
normatīvie akti, lai nodrošinātu ELFLA un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
EZF sekmīgu un efektīvu slēgšanu, kā arī
īstenošanas uzraudzību:
- ZM 09.06.2016 rīkojums Nr. 93 “Par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
vadības un kontroles sistēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā”;
- ZM 27.01.2016 kārtība Nr. 3 “Par
informācijas ievietošanu un aktualizēšanu
2007. -2013.gada plānošanas perioda Eiropas
Kopienas fondu vadības sistēmā (SFC 2007)”;
- ZM 01.03.2016 rīkojums Nr. 49 “Par
informācijas nodrošināšanu”.
-Lai tiktu nodrošināta veiksmīga un efektīva
Lauku
attīstības
programmas
2007.2013. gadam pasākumu uzraudzība, īpaši
attiecībā uz piena lopkopības un cūkkopības
nozares saimniecībām, tika pieņemti sekojoši
Ministru kabineta noteikumi:
1. Ministru kabineta 2016. gada 23. augusta
noteikumi Nr.573 „Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos
Nr.1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Lauku saimniecību modernizācija”””;
2. Ministru kabineta 2016. gada 23. augusta
noteikumi Nr.572„Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 1. novembra noteikumos Nr.783
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai””.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Izsludināta
otrā
atbalsta
pieteikumu
iesniegšanas kārta pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā”.

5.9.

Izvērtēt
un
mazināt
administratīvo slogu nozares
uzņēmējiem,
pilnveidojot
nozaru normatīvo bāzi, (t.sk.
uz
klientu
vērstas
pakalpojumu
sniegšanas
sistēmas ZM un tās padotības
iestādēs turpinot „vienas
pieturas
aģentūras”
un
31.12.2016.
īstenojot
„klusēšanas
piekrišanas”
principu
ieviešanu;
tiesību
aktu
projektu izstrādē nodrošināt
sabiedrības pārstāvju vai
nozares
ekspertu
dalību;
tiesību
aktu
projektu
anotācijām
veikt
administratīvā sloga ietekmes
izvērtējumu un administratīvo
izmaksu
monetāro
novērtējumu)

MD,LAAD,
TAAD, VPD,
ZD, LD,
SLSAD

Samazināts administratīvais slogs personām,
kas nodarbinātas primārajā ražošanā – vairs nav
nepieciešama obligāta apmācība pārtikas
higiēnas jomā (MK 07.06.2016. noteikumi
Nr.356 „Grozījums Ministru kabineta 2015.
gada 29. septembra noteikumos Nr. 545
„Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības
kārtība pārtikas higiēnas jomā””).
Samazināti finanšu izdevumi aitu un kazu
sugas dzīvnieku īpašniekiem, jo brucelozes un
Maedi-Visna laboratoriskos izmeklējumus
veiks vienlaikus dzīvniekiem, kuri atrodas
novietnēs, kurām ir piešķirts no Maedi-Visna
oficiāli brīvas novietnes statuss (MK
02.02.2016. noteikumi Nr.75 „Grozījumi MK
2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988
„Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus aitām un kazām””)
MK noteikumu jaunā redakcija paredz, ka
brucelozes un Maedi-Visna laboratoriskos
izmeklējumus veiks vienlaikus tiem aitu sugas
dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs, kurām ir
piešķirts no Maedi-Visna oficiāli brīvas
novietnes statuss. Pilnveidota Integrētā
administrēšanas un kontroles sistēma paredzot,
ka lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 10 vai vairāk
hektāri lauksaimniecības zemes, atbalsta
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
pieteikumus un lauku bloka kartes sniedz
elektroniskā veidā izmantojot Lauku atbalsta
dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS), tādējādi ir mazināts slogs pieteikumus
sniegt papīra formātā, mazināta iespējamo
kļūdu varbūtību un atvieglota administratīvo
pārbaužu veikšana. Izstrādājot grozījumus LR
tiesību aktos par TKO jautājumiem, ir veikts
izvērtējums par administratīvo slogu un veikti
attiecīgi aprēķini.

5.10.

Iesniegt Ministru kabinetā
TAP lēmuma pieņemšanai par
valsts līdzdalības saglabāšanu
un vispārējo stratēģisko mērķi 30.06.2016.
kapitālsabiedrībās,
kurās
ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja

BFD

MD, LAAD

Izpildīts attiecībā uz AS “Latvijas valsts meži”
un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”. Izstrādāts, saskaņots un
21.06.2016. Ministru kabineta sēdē apstiprināts
ZM Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumu
sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs””, lai
atbalstītu valsts līdzdalības saglabāšanu
kapitālsabiedrībā un saglabātu tās pašreizējo
juridisko statusu, ZM turpinot pildīt valsts
kapitāla daļu turētāja pienākumus. Līdz 2016.
gada 30. decembrim pagarināts iesniegšanas
termiņš MK informatīvā ziņojuma
" Par
priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību
saistībā ar valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi" "(VSS-1356) , notiek
saskaņošana ar ministrijām, 11.08.2016. VSS

43

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts
"Par valsts līdzdalības saglabāšanu un vispārējā
stratēģiskā mērķa apstiprināšanu VSIA
"Meliorprojekts" "(VSS-774", notiek projekta
saskaņošana ar PKC un Konkurences padomi.

5.11.

5.12.

Uzraudzīt ZM valdījumā un
padotībā
esošo
iestāžu
lietošanā
nodotā
valsts
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšanas
efektivitāti,
izmantošanas ekonomiskumu
un uzskaites pilnīgumu, t.sk.
nodrošināt
informācijas
31.12.2016.
pilnīgumu, precizitāti un
savlaicīgumu par ministrijas
valdījumā esošajiem valsts
īpašumiem
ZM
vienotās
grāmatvedības un personāla
vadības sistēmas Horizon
nekustamā
īpašuma
pārvaldības (NĪP) modulī.
Nodrošināt
zemesgrāmatā
neierakstīto
nekustamā
īpašuma objektu, t.sk. valsts
31.12.2016.
meža
zemes
reģistrāciju
zemesgrāmatā un turpināt to
nekustamā īpašuma objektu

BFD

BFD
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Nr.
p.k.

5.13.

5.14.

5.15.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

atsavināšanu, kas vairs nav
nepieciešami ZM funkciju
veikšanai.
Nodrošināt
Komisijas
Īstenošanas Regulā (ES)
Nr.908/2014 noteikto Eiropas
lauksaimniecības
garantiju
fonda
un
Eiropas 31.12.2016.
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai
Kompetentās
iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt Eiropas Padomes
regulā Nr.1198/2006 noteikto
Eiropas
Zivsaimniecības
fonda un Eiropas Parlamenta
un
Padomes
Regulā
Nr.1303/2013
noteikto 31.12.2016.
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības
fonda
Sertifikācijas
iestādes
funkciju izpildi.
Nodrošināt
valsts
31.12.2016.
pamatbudžeta un ES politiku

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

BFD

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Kompetentās iestādes funkciju izpilde
tiek nodrošināta saskaņā ar Eiropas Savienības
un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

BFD

Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas
iestādes funkciju izpilde tiek nodrošināta
saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajos
normatīvajos aktos noteikto.

BFD

Tiek veikta pamatbudžeta un ES politiku
īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

5.16.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
finanšu palīdzības projektu, pasākumu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma
plānošana un grāmatvedības uzskaite par
ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un ES
fondu darījumiem un naudas plūsmu, katru
mēnesi sagatavojot atbilstošus uzskaites
reģistrus; MK noteikumos noteiktajos termiņos
iesniegti ZM konsolidētie finanšu (mēneša,
ceturkšņa, gada) pārskati Valsts kases
ePārskatu sistēmā.

īstenošanas instrumentu un
citu
ārvalstu
finanšu
palīdzības
projektu
un
pasākumu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma
plānošanu valsts budžetā, kā
arī veikt grāmatvedības un
finanšu
uzskaiti
par
ministrijas
kā
iestādes
pamatbudžeta un Eiropas
Savienības fondu darījumiem
un naudas plūsmu un regulāri
iesniegt ZM konsolidētos
finanšu (mēneša, ceturkšņa,
gada) pārskatus Valsts kasei.
Nodrošināt
vienotas
grāmatvedības
politikas
uzraudzību padotībā esošajās
iestādēs, veicot datu un
uzskaites
pārbaudes
ZM 31.12.2016.
vienotajā grāmatvedības un
personāla vadības uzskaites
sistēmā Horizon.

Līdzatbildīgais
departaments

BFD

Tiek nodrošināta vienotas grāmatvedības
politikas uzraudzība padotībā esošajās iestādēs,
veicot grāmatojumu un darījumu uzskaites
atbilstības pārbaudes padotības iestāžu
grāmatvedības un personāla vadības sistēmas
„Horizon” datos; risināti ZM padotības iestāžu
problēmjautājumi, kas pieteikti klientu atbalsta
sistēmā „Jira”.
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Nr.
p.k.

5.17.

5.18.

5.19.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Veikt
novērtējumu
par
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības
fonda
pārvaldības un kontroles
sistēmas darbības efektivitāti,
lai nodrošinātu pietiekamu
garantiju
tam,
ka
EK 31.12.2016.
iesniegtās
izdevumu
deklarācijas ir pareizas un
attiecīgie darījumi ir veikti
likumīgi un regulāri (par
periodu
01.07.2015.30.06.2016.)
Veikt pārbaudes Eiropas
Zivsaimniecības noslēguma
kontroles
ziņojumam,
atzinumam un noslēguma 31.12.2016.
deklarācijas sagatavošanai par
periodu 2007.-2013.g.
Saskaņā ar apstiprināto audita
stratēģiju 2016.-2020. g. 31.12.2016.
sniegt
novērtējumu
par

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

ZM IAN

ZM IAN

ZM IAN
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

ministrijas
un
padotības
iestāžu
atbalsta
un
pamatdarbības sistēmām.

5.20.

Informatīvo
materiālu
sagatavošana
par
tiešo
maksājumu nosacījumu un 31.12.2016.
savstarpējās
atbilstības
piemērošanu
un
to
skaidrojumiem.

TTAD

5.21.

Nodrošināt ELGF pārvaldības
un kontroles sistēmas darbību,
sagatavot
un
saskaņot
nacionālos un ZM iekšējos 31.12.2016.
normatīvos
aktus,
kas
nepieciešami šīs sistēmas
efektīvai darbībai.

TTAD

5.22.

Koordinēt ministrijā ar OECD
saistītos jautājumus, veikt
pētījumu projektu izvērtēšanu
31.12.2016.
un,
izmantojot
OECD
pētījumu
metodes
un
rekomendācijas, veikt analīzi

TTAD

Regulāri atjaunota informācija ZM mājaslapā.
Sagatavotas
vadlīnijas
par
papuvju
apsaimniekošanu un informatīvie materiāli par
ilggadīgajiem zālājiem un atbalsta saņemšanas
nosacījumiem.Atjaunota
informācija
rokasgrāmatās: Tiešie maksājumi 2015-2020;
Savstarpējā atbilstība.
Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.599
paredzot ELGF vadošās iestādes izveidi un
funkciju izpildi ZM. Izvērtētas un apkopotas
dalībvalstu
funkcijas
ELGF
darbības
nodrošināšanai ZM un LAD resoros.
Sagatavoti ZM rīkojumi par:
ELGF un ELFLA pārvaldību 2014 -2020;LGF
un ELFLA funkciju sadali 2007 - 2013;ELGF
vadošās iestādes reglamentu.Sagatavot ZM
kārtība
par
ELGF
neatbilstību
ziņošanu.Turpinās darbs pie ELGF procesu
kartes izstrādes Integrētajā vadības sistēmas
vajadzībām.
Nodrošināta ZM ekspertu dalība un Latvijas
interešu pārstāvība: Globālajā lauksaimniecības
forumā un Lauksaimniecības komitejā;
Lauksaimniecības politiku un tirgu darba
grupā; Lauksaimniecības un vides apvienotā
darba grupā; Lauksaimniecības un tirdzniecības
apvienotā darba grupā;Saimniecības līmeņa
analīzes tīklā;
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

jomās, kas saistītas ar
lauksaimniecības ekonomiku
un videi draudzīgu un
ilgtspējīgu lauksaimniecību.

5.23.

ES vienpusējo, divpusējo un
daudzpusējo
tirdzniecības
līgumu (t.sk. PTO ietvaros
izplatīto
dokumentu)
31.12.2016.
izvērtēšana, Latvijas nostājas
sagatavošana,
ievērojot
Latvijas
lauksaimniecības,
pārtikas, zivsaimniecības un
mežu nozaru intereses.

TTAD

VPD, ZD,
MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība OECD
Lauksaimniecības
ministru
sanāksmē.
Nodrošināta
piekļuve
OECD
iLibrary
datubāzei.Veikta dažādu OECD pētījumu un
publikāciju izpēte atbilstoši departamenta
kompetencei
un
koordinēšana
ar
kompetentajiem ekspertiem. Regulāri atjaunota
informācija ZM mājaslapā par OECD
publikācijām. Koordinēts iestāšanās sarunu
process ZM kompetences jomās. Sniegti
priekšlikumi Ārlietu ministrijas sagatavotajam
Informatīvajam ziņojumam
par
sarunu
noslēgšanu par Latvijas pievienošanos OECD,
un definēti prioritārie virzieni OECD
lauksaimniecības komitejā.
Nodrošināta dalība PTO Lauksaimniecības
komitejas speciālajās sesijās par PTO DDA
sarunām un 11.PTO Ministru konferenci.
Izvērtēti PTO DDA sarunu ietvaros izplatītie
dokumenti par PTO DDA procesu, tirgus
piekļuves
un
eksporta
konkurences
jautājumiem, koordinēta informācijas plūsma,
kā arī izvērtēti dokumenti un sagatavots
viedoklis par citu valstu iestāšanos PTO
(Kazahstāna,
Armēnija)
un
viedokļu
sagatavošana, informācija sniegta ĀM (Rīgā un
Ženēvā). 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
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Nr.
p.k.

5.24.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Jautājumu
aprites
koordinēšana ministrijā un
padotības iestādēs par ES
31.12.2016.
pakalpojumiem ES iekšējā
tirgū, par Vienoto tirgus aktu
un Digitālo vienoto tirgus
stratēģiju
ministrijas

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

VPD, LD,
LAAD, ZD,
MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
gatavoti
dažādi
informatīvie
materiāli,
analizējot 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). Uz
2016.gada 21.jūnija MK sēdi tika sagatavots
informatīvais ziņojums par situācija piena,
cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē Latvijā
saistībā ar nelabvēlīgajiem tirgus apstākļiem.
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.
Koordinēta un nodrošināta informācijas aprite
starp ZM struktūrvienībām saistībā ar
Vairākpusējā
pakalpojumu
tirdzniecības
nolīguma (TiSA) sarunu aktualitātēm –
izvērtēti saistītie dokumenti un definēta nostāja.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

kompetencē
esošajos
jautājumos, izvērtējot ES
institūciju dokumentus un
sagatavojot
atbilstošu
ministrijas nostāju.

5.25.

Uzraudzīt lauksaimniecības
ekonomiskās
informācijas
sistēmu
(SUDAT,
LEK,
TICIS) darbības, koordinēt
bioloģiskās lauksaimniecības 31.12.2016.
statistiskās
informācijas
sagatavošanu un uzraudzīt
lauksaimniecības
tirgus
vadības
un
uzraudzības
sistēmas (ISAMM) darbības.

TTAD

Bioloģiskās
lauksaimniecības
rezultātu
statistikas datu apkopošana un apstrāde,
informācijas
datu
bāzes
aktualizēšana,
papildinot ar informāciju par 2015. gadu,
apstrādātā informācija nodota izmantošanai
darbā citām ZM nodaļām.
Sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas
atskaites par bioloģiskās lauksamniecības
rezultātiem Latvijā 2015.gadā.
Veikta
līguma
par
lauksaimniecības
ekonomiskā
kopaprēķina
sagatavošanu,
Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla
un Latvijas tirgus un cenu informācijas
sistēmas darbības nodrošināšanu ar AREI
ceturkšņu atskaišu izvērtēšana un saskaņošana.
Veikta
bioloģisko
liellopu
reģistra
pilnveidošana LDC sistēmā.
Izstrādāti
grozījumi
Ministru
kabineta
2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 913
„Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina
sagatavošanas kārtība” un Ministru kabineta
2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348
"Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla
izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība".
Sniegti visi nepieciešami ziņojumi ISAMM
sistēmā. Uzraudzīta un nodrošināta ISAMM
sekmīga darbība; pastāvīgi veikta koordinācija
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Nr.
p.k.

5.26.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Lauksaimniecības nozaru un
tirgus attīstības monitorēšana,
informācijas apkopošana un
uzkrāšana,
novērtēšana, 31.12.2016.
analītisku
nozaru
pārskatu
sagatavošana, t.sk. sagatavot
Lauksaimniecības
gada
ziņojumu.

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
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.
Sagatavotas
informācija
ikgadējam
Lauksaimniecības ziņojumam par LAP 20072013 un LAP 2014-2020 atbalsta iespējām un
ieviešanas gaitu, tai skaitā nodokļu nomaksu
dažādās lauksaimniecības nozarēs. Koordinēta
informācijas aprite ar Centrālo statistikas
pārvaldi. Gatavota informācija par atsevišķu
nozaru attīstību sabiedrisko mediju vajadzībām
pēc pieprasījuma. Regulāri atjaunota pieejamā
statistikas informācija par nozarēm. Katru
mēnesi sagatavoti un publicēti ZM mājaslapā
informatīvi nozaru pārskati lopkopības un
augkopības sektoros. Sagatavots ZM rīkojums
sadarbības ar LDC par datu nodrošināšanu.
Vērtējot Krievijas Embargo ietekmi Latvijas
piensaimniecības nozarē, apkopota informācija
par piena saimniecībām, piena pārstrādātājiem
un veikta finanšu rādītāju analīze; apkopota
informācija par piena saimniecībām, kuras
bankrotējušas vai ievērojami samazinājušas
savu saimniecisko darbību. Veikta izpēte par
tirgus prognožu modelēšanas ieviešanas
iespējām: noskaidrota informācija par AglinkCosimo un AGMEMOD modeli. Veiktas
konsultācijas ar Igaunijas ekspertiem par PSE
(price support estimate) aprēķina metodiku.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Apkopota
un
sagatavota
informācija
Lauksaimniecības gada ziņojumam. Pēc
pieprasījuma sagatavota dažāda veida analītiska
un izvērtējoša informācija. Regulāri gatavoti
dažādi informatīvie materiāli, analizējot
tirdzniecības datus par Latvijas un citu valstu
savstarpējo tirdzniecību, t.sk. identificējot
pozitīvos un problemātiskos sadarbības
aspektus. 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.

5.27.

Aktualizēt
Zemkopības
ministrijas pretkorupcijas risku
novērtējumu un pasākumus risku
mazināšanai un Zemkopības 31.03.2016.
ministrijas
pretkorupcijas
pasākumu
plānu./MK
16.07.2015. rīkojums nr.393/

JD

Visi
departamenti,
PSAN, IAN

5.28.

Uzlabot kvalitāti ministrijā
izstrādājamo tiesību aktu
31.12.2016.
projektu anotācijām, t.sk
administratīvā sloga ietekmes

JD

SLSAD

Veikts krāpšanās un interešu konflikta risku
novērtējums un apzināti pasākumi risku
mazināšanai par atbildībā esošajām jomām.
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Nr.
p.k.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

Uzdevumi
izvērtējumam
un
administratīvo
izmaksu
monetārajam novērtējumam.
Pārskatīt
Zemkopības
ministrijas
koleģiālo
institūciju izveidošanas un
darbības kārtību, nodrošinot
tās atbilstību spēkā esošajiem
tiesību aktiem un nosakot
vienotu pieeju darba grupas
locekļu
aizvietošanai
un
uzlabot lēmuma pieņemšanas
procedūras.
Izvērtēt
Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu
asociācijai
deleģētā pārvaldes uzdevuma
efektivitāti,
analizējot
saņemtās
sūdzības
par
lēmumiem.
Izstrādāt vienotas formas
ministrijas amatu aprakstus
atbilstoši
noteiktajam
standartam.
Sagatavot ZM 2017.- 2019.g.
darbības stratēģijas projektu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2016.

JD

31.12.2016.

JD

31.12.2016.

JD

31.12.2016.

SLSAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
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Nr.
p.k.

5.33.

5.34.

5.35.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Nodrošināt Lauku attīstības
programmas
un
Zivsaimniecības
Rīcības
programmas
novērtēšanas 31.12.2016
pasākumu
īstenošanu
atbilstoši noteiktajām Vadošās
iestādes funkcijām.
Koordinēt un vadīt pozīciju
un informatīvo materiālu
sagatavošanu
Latvijas
pārstāvjiem
dalībai
ES
Lauksaimniecības
un
31.12.2016.
zivsaimniecības
ministru
padomes sanāksmēs, kā arī
citos ES Ministru padomes
formātos, un sanāksmēs, kur
skata ZM kompetencē esošus
jautājumus.
Latvijas interešu pārstāvēšana
(t.sk. sarunu procedūrās,
tiesību aktu projektu izstrādē,
iniciatīvās
un
citas
31.12.2016.
aktivitātes),
uzraudzība,
kontrole
un
sadarbības
nodrošināšana
ar
starptautiskām
un
ES
institūcijām un organizācijām

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

SLSAD

SLSAD

SLSAD

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD

Pārstāvētas Latvijas intereses tiešo maksājumu
ekspertu darba grupā. Sniegti komentāri un
saskaņojums par: EM instrukciju par Iestāžu
nolīguma par labāku likumdošanas procesu
īstenošanu
saistībā
ar
ietekmes
novērtējumiem.EM instrukciju par Padomes
secinājumiem
“Labāks
regulējums
konkurētspējas stiprināšanai”.Sniegts viedoklis
par 26.-27.maija COMPET padomē plānotas
ministru debates par kosmosa datu labāku
izmantošanu - Monitoring subsidy schemes
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Zemkopības
ministrijas
kompetences jomās.

5.36.

5.37.

Vadīt un koordinēt ZM
ārpolitisko
principu
definēšanu, ārējo interešu
īstenošanu
un
sadarbību
nozares kompetences jomās
(t.sk., nodrošināt ienākošās un
izejošās
ārvalstu
augsta
31.12.2016.
līmeņa oficiālo delegāciju
vizītes, ES un starptautiski
finansēto
projektu
sagatavošanu un īstenošanas
uzraudzību,
ZM
dalību
starptautiskajās
organizācijās).

Pilnveidot dokumentu apriti
31.12.2016.
un pārvaldību ministrijā (to
skaitā,
ierobežotas

SLSAD

TTAD, LD,
ZD, MD,
VPD, BFD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
under the Common Agriculture Policy/Rural
Development Plan. Sniegti priekšlikumi EK
REFIT platformas ietvaros.
Lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un
veicinātu pārdomātās lauksaimniecības politika
īstenošanu un tās pārvaldību, ZM tiek īstenoti
vairāki starptautiski projekti:Baltijas līderības
programma EUSBSR
politikas jomas
bioekonomika
īstenošana.INTERREG
EUROPE projekts “Ilgtspējīga reģionālā
bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa”
(BIO4ECO).-Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta
2009.-2014.
gada
programmas “Nacionālā klimata politika”
iepriekš noteiktā projekta ietvaros, 2016.gada
decembrī plānos starptautisks seminārs par
SEG emisiju samazinošo pasākumu emisiju
samazināšanas potenciāla izvērtēšanu un
ieguvumu-izmaksu aprēķināšanu. ZM ir
iesniegusi priekšlikumu Finanšu ministrijai, kā
arī jau uzsākusi sarunas donorvalsts potenciālie
sadarbības partneriem par atbalstu Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu
instrumenta 2014.-2021.gada projektam ilgtspējīgas
zemes
resursu
pārvaldības
veicināšana, izveidojot harmonizētas augsnes
datu bāzes un augsnes izpētes metodiku
Latvijas
augsnes
resursu
ilgtspējīgai
apsaimniekošanai.

AD
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Nr.
p.k.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

pieejamības informācijas un
valsts noslēpuma objektu).
Nodrošināt
ministrijai
nepieciešamo
iepirkumu
plānošanas un realizēšanas
procesu, vienlaikus samazinot 31.12.2016.
ES
fondu
līdzfinansēto
aktivitāšu
realizēšanas
specifikāciju
izstrādei
nepieciešamo laiku.
Nodrošināt
ministrijā
izstrādāto iepirkuma līgumu
31.12.2016.
atbilstošu
kvalitāti
un
pilnveidot noslēgto līgumu
izpildes kontroli.
Nodrošināt
ministrijas
informācijas sistēmu iekšējo
procedūru
izstrādi
informācijas
tehnoloģiju
31.12.2016.
pārvaldības
procesu
reglamentēšanai,
kā
arī
pilnveidot ministrijā lietotās
informācijas sistēmas (DVS,
RVS u.c.).
Nodrošināt
departamentu
funkciju un uzdevumu izpildi 31.12.2016.
saskaņā
ar
struktūrvienību
reglamentiem.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem

AD

AD

AD

Visi
departamenti
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Nr.
p.k.

5.42.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Līdz 2016. gada beigām
apstiprināt vidēja termiņa
darbības
stratēģijas
ZM
padotības
valsts
kapitālsabiedrībām un valsts
izšķirošajā ietekmē esošajām
30.12.2016.
kapitālsabiedrībām
ar
noteiktiem nefinanšu mērķiem
un finanšu mērķiem. (t.sk.
nodrošināt darbības rezultātu
ikgadēju izvērtēšanu; izveidot
profesionālas padomes un
uzsākt to darbību )/ VRP 19.2.

Atbildīgais
departaments

BFD

Līdzatbildīgais
departaments

MD, LAAD,
SLSAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu
un rezultātiem
Nodrošināta sadarbība ar SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” par
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības
stratēģijas izstrādi. Sagatavots un Pārresoru
koordinācijas centram (PKC) iesniegts ZM
vērtējums par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” darbības rezultātiem 2015.
gadā, par kuru saņemta arī PKC atbilde un
finanšu mērķu izpildes vērtējums “ļoti labi”.

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

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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