APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: _______________

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2016.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

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

1.2.

1.3.

1.4.

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

Uzsākt
rīcības
plānā
par
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu paredzēto pasākumu
ieviešanu.
Uzsākt vienotas dzīvnieku veselības
datubāzes ieviešanu.

31.12.2016.

VPD

31.12.2016.

VPD

31.12.2016.

VPD

31.12.2016.

VPD

Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES un
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.
TTAD

1

Sagatavotas, saskaņotas un 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” ir sagatavojis riska
novērtējumu ar mērķi noskaidrot modulārā
dermatīta iespējamo izplatības risku un
potenciālo slimības vektoru izplatību Latvijā.
Ir uzsākta un 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.
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

Nr.
p.k.

1.5.

1.6.

1.7.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Veicināt dzīvnieku
produktu eksporta
trešajām valstīm.

un pārtikas
iespējas uz

Nodrošināt EK lēmumu izpildi, lai
mazinātu
pārtikas
krāpniecības
gadījumus,
veicinot
godīgu
konkurenci starp uzņēmējiem.
Izstrādāt
pārtikā
aizliegto
un
ierobežoti izmantojamo augu un augu
daļu sarakstu, veicinot nekaitīgas
pārtikas apriti Latvijā.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD

VPD

31.12.2016.

VPD

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
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.
Sekmīgi īstenota ZM iniciatīva iestrādāt zaļā
publiskā iepirkuma definīciju likumprojektā
“Publiskais iepirkumu likums” (pieņemts
15.12.2016 Saeimas sēdē), paverot iespējas
plašākai ZPI kritērija izmantošanai publiskajos
iepirkumos, t.sk. veicinot NPKS prasībām
atbilstošus produktu noietu.
Sagatavots ZM speciālistu skaidrojums uz
uzņēmēju izvirzītajiem jautājumiem SIA
"FWD Associates" veiktās datu analīzes
ietvaros par normatīvo aktu prasību
piemērošanu attiecībā uz NPKS kritērijiem
saistībā ar zaļajiem publiskajiem iepirkumiem.
PVD eksportam uz trešajām valstīm saskaņojis
20 veterināros (veselības) sertifikātus: septiņi
sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktu izvešanai;pieci sertifikāti dzīvnieku
izvešanai;3) astoņi sertifikāti nepārtikas
produktu izvešanai. Sekmēti dzīvu dzīvnieku
eksporta tirgi uz Eirāzijas Ekonomiskās
Savienības valstīm (Baltkrievija, Kazahstāna,
Armēnija, Kirgizstāna), Gruziju, Kataru,
Izraēlu, Bangladešu, Ekvatoru, Malaiziju,
Moldovu un Nepālu.
Šobrīd visi izdotie EK lēmumi ir izpildīti.
Pamatojoties uz Komisijas 13.01.2012.
Īstenošanas regulu (ES) Nr.29/2012 par
olīveļļas
tirdzniecības
standartiem
un
Komisijas 11.07.1991. Regulas (EEK)
Nr.2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas
īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm
noņemti divi paraugi olīveļļas un olīveļļas
izspaidu eļļas kvalitātes noteikšanai.
MK 2016.gada 5.jūlija protokola Nr.33 24.§
uzliek ZM par pienākumu līdz 2017.gada
1.jūlijam izstrādāt izmantošanai pārtikā
aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu
daļu un to produktu sarakstu. Darbs pie
projekta turpinās.

31.12.2016.

31.12.2016.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

31.12.2016.

VPD

31.12.2016.

VPD

31.12.2016.

VPD

1.9.

1.10.

Īstenot drošas un kvalitatīvas pārtikas
aprites politiku, veicinot augstu
sabiedrības veselības līmeni un
patērētāju 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 labāka nekā ārstēšana",

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu
kontroli uz ES ārējās robežas, PVD 2016.gadā
ir
veicis
74 028
preču
pārbaudes
robežkontroles
punktos.
No veiktajām
kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta
23 083, fitosanitārā kontrole – 35 732,
veterinārā kontrole (preces un dzīvnieki) –
5 406, dzīvnieku barības un barības piedevu
kontrole – 7 774, svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes kontrole – 1 341, nepārtikas preču
drošuma kontrole – 692 preču kravām. No
visām pārbaudītajām preču kravām 1 960 jeb
2,65% tika atzītas par neatbilstošām.
Uz ES ārējām robežām un lidostā ir izvietoti
informatīvie materiāli, lai pasargātu valsti no
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra
ierosinātāju ievešanas.
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”.
Risināti jautājumi par dzīvnieku izcelsmes
produktu eksporta iespējām uz Apvienotajiem
Arābu Emirātiem (gaļa, putnu gaļa,
homogenizēti kombinēti pārtikas izstrādājumi),
Ķīnu (medus).
Lai nodrošinātu atsevišķas patērētāju grupas –
izglītojamie, sociālās aprūpes un rehabilitācijas
un ārstniecības iestāžu pacienti – ar veselīgu un
kvalitatīvu pārtiku, kā arī veicinātu augstu
sabiedrības veselības līmeni, ZM aktīvi
iesaistījās
priekšlikumu
sagatavošanā
grozījumiem MK 13.03.2012. noteikumos
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
Lai mazinātu krāpnieciskos gadījumus ar
lauksaimniecības produktiem un mazinātu ēnu
ekonomikas apmērus lauksaimniecības preču
tirgos, ZM aktīvi piedalās MK 12.05.2010.
noteikumu Nr.440 grozījumu izstrādē, kur
paredzēts uzlabot tirgus tiesisko regulējumu un
izvirzīt
stingrākas
prasības
tirgus
pārvaldītājiem
krāpniecisko
gadījumu
novēršanai, produkcijas kontrolei un sadarbībai
starp kontrolējošajām institūcijām.
Regulāri sagatavota un ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību
izplatīta
informācija
par
biodrošības prasībām dzīvnieku turēšanas
vietās. Sagatavots likumprojekts „Grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā”, precizējot prasību
dzīvnieku īpašniekam ziņot par aizdomām par

1.8.

Nodrošināt
augsti
profesionālu
pārtikas, veterināro un fitosanitāro
robežkontroli, pastiprināti kontrolējot
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes
produktu ievešanu, lai nodrošinātu, ka
LR un ES netiktu ievesti bīstamu
dzīvnieku
infekcijas
slimību
ierosinātāji.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts
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Nr.
p.k.

1.11.

1.12.

Uzdevumi
nodrošinot augstu dzīvnieku veselības
un aizsardzības līmeni valstī.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

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

TTAD

31.12.2016.

VPD

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.
Likumprojekts izskatīts MK 13.12.2016. un
iesniegts Saeimā.
Notiek sabiedrības informēšanas pasākumi par
antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu lietošanu
veterinārmedicīnā.
2016. gadā tika turpināts īstenot „Skolas augļa”
un „Skolas piena” programmas Latvijā (t.sk.,
grozījumi MK 2015. gada 8. septembra
noteikumos Nr.521 “Valsts un ES atbalsta
piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem
vispārējās izglītības iestādēs”, lai novērstu
cenu svārstību rezultātā radušos zaudējumus
pretendentiem).
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 PVD un NVO 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.

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

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

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

Sagatavot un saskaņot nacionālos un
ZM iekšējos normatīvos aktus ELFLA
un EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas efektīvai darbībai 2014.2020.gadam un nodrošināt ELFLA un
EJZF vadošo iestāžu funkciju izpildi

31.12.2016

Izstrādāti un apstiprināti ZM iekšējie un ārējie
normatīvie akti ELFLA un EJZF pārvaldības
un kontroles sistēmas ieviešanai:
- Grozījumi MK 2014. gada 30. septembra
noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada
plānošanas periodā”;
- ZM 14.11.2016. rīkojums Nr.154 “Par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda krāpšanas un korupcijas risku
pārvaldības nodrošināšanu”;

LAAD
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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
- ZM 04.10.2016. Rīkojums Nr. 131 “Par
grozījumu Zemkopības ministrijas 2016. gada
19. janvāra rīkojumā Nr.19 “Par pasākuma
„Tehniskā palīdzība” līdzekļu piešķiršanas
komisijas izveidošanu””;
- ZM 20.12.2016. rīkojums Nr. 171 “Par
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda
vadošās iestādes reglamentu un vadošās
iestādes funkciju īstenošanu”;
- ZM 03.08.2016. kārtība Nr.17 “Par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pārvaldības
deklarācijas un gada kopsavilkuma ziņojuma
sagatavošanu”;
- Veikts izvērtējums par EJZF pārvaldības un
kontroles sistēmas darbību (attiecīgais pārskata
gads), kā arī izvērtējums par LAD kā EJZF
vadošās iestādes starpniekinstitūcijas paveikto
vadošās iestādes doto uzdevumu īstenošanas
nolūkā (kvalitatīvā kontrole), kā rezultātā
sagatavots un nosūtīts Revīzijas iestādei
vadošās iestādes pašnovērtējums, gada
kopsavilkuma ziņojums, lai pēc tam
nodrošinātu
pārvaldības
deklarācijas
parakstīšanu un kopā ar Sertifikācijas iestādes
un Revīzijas iestādes dokumentiem iesniegtu
EK;
- Aktualizēts EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas apraksts (pārskata gads) un nosūtīts
EJZF Revīzijas iestādei.
Vadošās iestādes funkciju izpildes ietvaros:
Informācijas
sagatavošana,
viedokļa
sniegšana un dalība EK pilota auditā par EJZF
datu ticamību un pārvaldības un kontroles
sistēmas darbību (novembris);
- Nodrošināta komunikācija ar EK par
iesniegtajiem LAP un ZRP 2014.-2020. gadam
gada īstenošanas ziņojumiem un ziņojumi
apstiprināti no EK puses (22.11.2016. un
19.08.2016.);
- Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam
Uzraudzības
komiteju
darbība,
sēžu
organizēšana
un
lēmumu
pieņemšana
rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta ZRP 2014-2020 ikgadējās
tikšanās sēdes organizēšana un dalība tajā, kā
arī dalība LAP 2014-2020 ikgadējās tikšanās
sēdē ar EK Briselē;
- Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020.gadam
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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
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;
- Dalība ES finanšu interešu aizsardzības
koordinācijas padomes (AFCOS) sēdē
(18.05.2016) par AFCOS darbības stratēģiskā
plāna apstiprināšanu 2017-2019. gadam un
AFCOS
darba
plāna
2017.gadam
apstiprināšanu;
- Pastāvīga sadarbība ar LAD un novērtētājiem
par LAP 2014-2020 uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas darbību, dalība LAP
2014-2020 pasākumu rādītāju izstrādē un
nodrošināšanā.
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
grozījumi
ZRP
efektīvākai
finansējuma
piesaistei
zvejniecībā,
lai
mazinātu Krievijas embargo radītās sekas.
Grozījumi 2016.gada 16.jūnijā iesniegti
Eiropas Komisijā.

2.2.

Nodrošināt atbalsta iespējas ELFLA
pieejamā finansējuma ietvaros, lai
atbalstu savas darbības uzsākšanai
saņemtu jaunie lauksaimniecības un
meža nozares kooperatīvi, sagatavot
ziņojumu
par
mežsaimniecības

31.12.2016

2016.gada 2.septembrī Eiropas Komisija
apstiprinājusi iesniegtos grozījumus LAP
2014.-2020.gadam.
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

LAAD

6

Nr.
p.k.

Uzdevumi
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
izveidi un to biedru nodokļu
maksāšanas kārtības īstenošanas gaitu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VRP 55.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Lauku attīstības programmas ietvaros
pilnveidot atbalsta nosacījumus investīcijām materiālajos aktīvos
lauku saimniecībām konkurētspējas
attīstībai,
pārtikas
uzņēmumiem
lauksaimniecības produktu pārstrādei,
infrastruktūras attīstībai. / VRP 6.1./
Pilnveidot normatīvos aktus atbalstam
bioloģiskajiem lauksaimniekiem par
lauksaimniecības
platību,
kas
apsaimniekota
ar
bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm, un citiem
Lauku attīstības programmas platību
maksājumiem. / VRP 6.1./

31.12.2016

30.06.2016

TTAD

LAAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
iespējas zivsaimniecības nozares attīstībai 17
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gadam
(ZRP)
pasākumos.
Izstrādāti
grozījumi
ZRP
efektīvākai
finansējuma
piesaistei
zvejniecībā,
lai
mazinātu Krievijas embargo radītās sekas.
Grozījumi 2016.gada 16.jūnijā iesniegti
Eiropas Komisijā
2016. gada 20. decembrī MK tika izskatīti un
pieņemti MK noteikumi “Grozījumi Ministru
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos
Nr.600 „Kārtība kādā piešķir Valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos
aktīvos””, lai pilnveidotu atbalsta saņemšanas
nosacījumus lauku saimniecību konkurētspējas
veicināšanai.
Tika
nodrošināta
atbalsta
maksājumu
iesniegumu ikgadējā pieņemšana no 11.aprīļa
līdz 23.maijam, ar atbalsta samazinājumu līdz
15.jūnijam. Lai nodrošinātu atbalstu vides,
klimata un lauku ainavas uzlabošanai,
izstrādāti grozījumi MK 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
saņemšanas
nosacījumus
bioloģiskajiem
lauksaimniekiem
un
pārējiem
LAP
platībatkarīgajiem
pasākumiem.
Sniegti
skaidrojumi par attiecīgo normu piemērošanu.

LAAD

Pilnveidot atbalsta nosacījumus no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai pašvaldībām un lauku
uzņēmējiem, infrastruktūras attīstībai.
/ VRP 55.2./

MK pieņemti sekojoši normatīvie akti, kas
regulē valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.
gada plānošanas periodā:

31.12.2016

-MK 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”” ;
-MK 2016.gada 27. septembra noteikumi Nr.
645 “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.

LAAD
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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
gada plānošanas periodā””

2.6.

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./

31.12.2016

LAAD

Izstrādāti
un
2016. gada
2. septembrī
apstiprināti LAP grozījumi, 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.

2.7.

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

31.12.2016

LAAD

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. Pieņemti MK 2016. gada
2. augusta noteikumi Nr. 515 “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””.

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

2016.gada 2.septembrī EK apstiprinājusi
iesniegtos grozījumus LAP 2014.-2020.gadam,
kas paredz pilnveidot atbalsta saņemšanas
nosacījumus atsevišķos pasākumos, kā arī
jauna pasākuma “Sadarbība” ieviešanu, ar
mērķi veicināt ciešāku sadarbību starp
lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem,
lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem un
pētniekiem, izstrādājot inovatīvus risinājumus
jaunu produktu, tehnoloģiju, metožu izstrādei
un to ieviešanai praksē, kā arī veicināt
sadarbību lauku tūrisma attīstības veicināšanai.
Publiskā iepirkuma procedūru rezultātā LAP
pasākumu ietvaros nodrošināta iespēja
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas
ražotājiem piedalīties mācībās (teorētiskās un

LAAD
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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
praktiskās
nodarbībās (t.sk. praktiskās
nodarbībās ārvalstīs)), kā arī saņemt
konsultācijas par konkurētspējas uzlabošanas,
zemes un meža apsaimniekošanas, vides un
klimata,
ilgtspējīgu
dabas
resursu
apsaimniekošanu
veicinošu
metožu
izmantošanas, zinātnes atziņu un jaunas
prakses pielietojamības un citiem ar nozari
saistītiem jautājumiem.
Apstiprināti sekojoši normatīvie akti jauno
lauksaimnieku un mazo saimniecību atbalstam:
- MK 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”” un
- MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr.320
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Apstiprināti MK 2016. gada
24. maija
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”, kas regulē atbalstu
nelauksaimnieciskajai darbībai.

9

Nr.
p.k.
2.9.

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

Izpildes
termiņš

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

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.

31.12.2016

Pilnveidot
neapstrādātās
lauksaimniecības zemes nodokļa
administrēšanu,
veicot
izmaiņas
administrēšanas procesā.

31.12.2016

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Apstiprināti MK
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"".

31.12.2016

2.10.

2.11.

Atbildīgais
departaments

LAAD

Atbalsta nosacījumu pilnveidošanai izstrādāti
un apstiprināti:
- MK 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”; - MK 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";- MK 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".- MK
2016. gada 1. novembra noteikumi Nr.703
„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29.
maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai".

LAAD

Pārskata periodā jautājuma risināšana nav
bijusi aktuāla.
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Nr.
p.k.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Uzdevumi
Nodrošināt
Rīcības
programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
g. pasākumu normatīvo aktu izstrādi
un ieviešanu īpaši akcentējot atbalstu
zivju
produkcijas
noieta
tirgu
paplašināšanai,
akvakultūras
produkcijas
ražošanas
apjomu
palielināšanai,
zvejniecības
konkurētspējas nodrošināšanai./ VRP
6.4 ; VRP 55.2./
Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību zivsaimniecības nozares
konkurētspējas attīstībai un ar to
saistīto dabas resursu ilgtspējīgai
izmantošanai Rīcības programmas
zivsaimniecības
attīstībai
2014.2020.g. ietvaros./ VRP 6.4/
Tiešo maksājumu sistēma: nodrošināt
atbalsta shēmu 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).

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2016.

ZD

31.12.2016.

ZD

31.12.2016

TTAD

31.12.2016

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Sagatavoti grozījumi Rīcības programmā
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.g. un
iesniegti izvērtēšanai Eiropas Komisijai
2016.gada 16.jūnijā.
Projektu skaits, kuros tiek nodrošināts atbalsts
zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspējas
veicināšanai – 145. Atbalstīta zivsaimniecības
uzņēmumu dalība 6 starptautiskajās izstādēs.

Pārskatīti un grozīti MK noteikumu Nr.126
nosacījumi, lai pilnveidotu tiešmaksājumu
atbalsta shēmu piemērošanu 2016.g.Sagatavos
Informatīvais ziņojums, MK rīkojums un
anotācija par situāciju graudkopības nozarē,
pamatojot
finansējuma
nepieciešamību
graudaugu nozarei (6 miljoni 2016.g),
izmaksāti papildus 6 miljoni PPVA par
laukaugu platībām 2016. gadā. Risināti
problēmjautājumi
par
atbalsta
shēmu
piemērošanu, zālāju saglabāšanas nosacījumu,
savstarpējo atbilstību REFIT platformas
ietvaros, sniegtas atbildes uz lauksaimnieku
vēstulēm. Veikta EK sniegto atbilžu vēstuļu ES
DV analīze, izvērtējot labākās prakses
piemērošanas iespējas Latvijā.
Uzsākta
tiešo
maksājumu
noteikumu
nosacījumu
pārskatīšana
attiecībā
uz
2017.gadu.
Sniegti
komentāri
un
priekšlikumi
Lauksaimniecības produktu informācijas un
veicināšanas
gada
darba
programmas
2017. gadam izstrādes procesā.
Sagatavots
ZM
rīkojums
“Par
Lauksaimniecības produktu informācijas un
veicināšanas programmu atbalsta uzraudzības
komisijas izveidošanu”.
2016. gada 1. decembrī
notikusi
Lauksaimniecības produktu informācijas un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi
īstenošanu
Latvijā,
kā
arī
iepriekšminēto tirgus un veicināšanas
pasākumu instrumentu īstenošanas
uzraudzība.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
veicināšanas programmu atbalsta uzraudzības
komisijas sanāksme programmai “Dārznīca”.
Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu
izvērtēšana par ES tirgus regulējošajiem
instrumentiem (ES ārkārtas atbalsts piena
nozarē un lopkopības nozarēs, ES atbalsts par
piena ražošanas samazināšanu, nosacījumu
pārskatīšana augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām, ES ārkārtas atbalsts augļu un
dārzeņu ražotājiem, 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 materiālu sagatavošana un
LV interešu pārstāvība ES institūciju darba
grupu sanāksmēs (kopā 2.pusgadā 22
sanāksmes).
Lai ieviestu ES nosacījumus LR tiesību
sistēmā, 2016.gada 2.pusē tika izstrādāti un
pieņemti MK šādi noteikumi:

MK 06.12.2016. noteikumi Nr.764
“Grozījumi MK 2015.gada 8.septembra
noteikumos Nr.521 “Valsts un ES
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība piena produktu
piegādei
izglītojamiem
vispārējās
izglītības iestādēs””;

MK 11.10.2016. noteikumi Nr.675
“Grozījumi MK 2015.gada 8.septembra
noteikumos Nr. 519 “Kārtība, kādā
piešķir, administrē un uzrauga valsts un
ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem
vispārējās
izglītības
iestādēs””;

MK 16.08.2016. noteikumi Nr.549
“Grozījumi 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””;

MK 16.11.2016. noteikumi Nr.733
“Grozījumi MK 2016.gada 14.jūnija MK
noteikumos Nr.361 “Noteikumi par augļu
un dārzeņu ražotāju organizācijām””;

MK 2016.gada 25.oktobra noteikumi
nr.688 “ES ārkārtas pielāgošanas atbalsta
piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”;

MK 2016.gada 13.septembra MK
noteikumi nr.604 “Kārtība, kādā piena
ražotājiem piešķir ES atbalstu par piena
ražošanas samazināšanu”;

12

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas


2.16.

Vietējo pārtikas produktu ražošanas
un patēriņa veicināšana – sadarbībā ar
LLKC un vietējām pašvaldībām –
īstenojot pasākumus, lai palielinātu
Latvijas pārtikas preču īpatsvaru
publiskajos iepirkumos un patēriņā.
31.12.2016.

2.17.

2.18.

MK 2016. gada 24.maija noteikumi Nr.
324 “Valsts papildu atbalsta piešķiršanas
kārtība piena ražotājiem”.
Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta par
grozījumiem
intervences
un
privātās
uzglabāšanas pasākumu īstenošanā, lai ieviestu
ES sistēmā veiktās izmaiņas.
Organizētas tikšanās ar LLKC pārstāvjiem, lai
diskutētu par vietējās produkcijas noieta
veicināšanas
jautājumiem
pašvaldību
iepirkumos.
Nodrošināta ZM, piesaistot LLKC un Rīgas
Domes pārstāvjus, dalība Eiropas Komisijas
rīkotajā seminārā vienotas izpratnes veidošanai
attiecībā uz publiskā iepirkuma instrumenta, kā
arī īso piegāžu ķēžu izmantošanas iespējām
vietējās sezonālās pārtikas noieta veicināšanai.
Sagatavoti priekšlikumi AM plānoto pārtikas
produktu
iepirkumu
organizācijas
pilnveidošanai atbilstoši lauksaimniecības un
pārtikas nozares uzņēmēju interesēm un
iespējām. Nodrošināta ZM līdzdalība un
iesaiste četrpusējās (AM, ZM, LPUF, LOSP)
sadarbības vienošanās projekta par pārtikas
konsultatīvās darba grupas izveidi izstrādes un
saskaņošanas procesā, kā arī nodrošināta
sekmīga vienošanās parakstīšana starp visām
pusēm.

TTAD

Nodrošināta nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas veicināšanas atbalsta pasākumu
uzraudzība atbilstoši apstiprinātajam pasākumu
plānam 2016.gadam. Sadarbībā ar LPUF
sagatavots un iesniegts Patentu valdē
vārdiskais preču zīmes “Zaļā karotīte”
reģistrācijas pieteikums.
Nodrošināta. Stādu audzētāju biedrības
programmas
“Dārznīca”
un
Latvijas
Bioloģiskās
lauksaimniecības
asociācijas
programmas “Bio par mums” īstenošana.
Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas sektora pārstāvniecības kopstendu
izveide 2 starptautiskajās lauksaimniecības un
pārtikas produktu izstādēs (“Riga Food 2016”,
“SIAL 2016”).
Nodrošināta tālākā iesaiste Ķīnas un
Austrumeiropas valstu sadarbības asociācijā
par lauksaimniecības jautājumiem. Nodrošināta
ZM
pārstāvība
Centrāleiropas
un
Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1)
lauksaimniecības
ministru
forumā,
lauksaimniecības
sadarbības
asociācijas

Atbalstīt vietējo produktu mārketinga
pasākumus.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas
produktu
eksporta
veicināšanā.

31.12.2016.

TTAD

31.12.2016.

TTAD
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Nr.
p.k.

2.19.

2.20.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

KLP vienkāršošanas priekšlikumu
sagatavošana un virzīšana apspriešanai

Izstrādāt priekšlikumus normatīvo
aktu izstrādei un pilnveidošanai
publisko iepirkumu jomā atbilstoši
lauksaimniecības un pārtikas nozaru
interesēm. Turpināt līdzdarbību pie
zaļo publisko iepirkumu sistēmas

31.12.2016.

TTAD

VPD

31.12.2016.

TTAD

VPD

14

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
konsultatīvās padomes sanāksmē un agrotirdzniecības un ekonomiskās sadarbības
forumā (Kīna, Kuņmina). Dalība ĀM
organizētajā darba grupas 16+1 formāta
ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai
sanāksmēs,
sniegti
priekšlikumi
par
plānotajiem 16+1 pasākumiem Rīgā.
Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK
informatīvais ziņojums “Par jaunu eksporta
tirgu apgūšanas procesu pārtikas nozarē”.
Organizēta sanāksme un informācijas apmaiņa
ar nozares uzņēmējiem par Ķīnas sertifikācijas
procesu liellopu un aitu gaļai, kā arī
veicamajām darbībām iekļūšanai eksportētāju
sarakstā.
Sniegti priekšlikumi par EM precizēto
informatīvā ziņojuma projektu par Latvijas
preču eksporta pamatnostādņu īstenošanas
starpposma novērtējumu. Sniegts atzinums par
EM sagatavoto MK rīkojumu projektu attiecībā
uz grozījumiem Eksporta veicināšanas
pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam.
Regulāri gatavota informācija par Latvijas
lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības
preču eksportu pēc pieprasījuma, t.sk.
aprēķinot eksporta zaudējumus dēļ Krievijas
embargo un identificējot arī Latvijas jaunos
eksporta tirgus.
TKO jautājumu jomā turpinājās darbs pie
vienkāršošanas priekšlikumu iestrādes ES
īstenošanas un deleģētajos tiesību aktos. Dalība
komisijas darba grupās, diskutēts un izteikti
priekšlikumi un iebildumi par zaļināšanas
(kultūraugu
dažādošanu,
ekoloģiski
nozīmīgajām platībām un ilggadīgajiem
zālājiem) prasību pārskatīšanu vienkāršošanas
nolūkos. Izvērtēti Omnibuss regulas piedāvātie
vienkāršošanas priekšlikumi,
t.sk. citu
dalībvalstu priekšlikumi - sniegti komentāri un
priekšlikumi. Dalība pozīcijas ES Kopējās
lauksaimniecības politika pēc 2020.gada
gatavošanā. KLP vienkāršošanas ietvaros
skatīti priekšlikumi par augļu un dārzeņu
tirdzniecības standartu nākotni
Nodrošināta
sekmīga
3
sagatavoto
priekšlikumu tālākā virzība (likumprojekts
“Publiskais iepirkumu likums”, likums
“Pārtikas aprites un uzraudzības likums” un
MK noteikumu projekts “Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas
kārtība”). Izstrādāti praktiski ieteikumi
iepirkumu veicējiem zaļo publisko iepirkumu

Nr.
p.k.

2.21.

2.22.

Uzdevumi
pilnveidošanas, veicinot paaugstinātas
kvalitātes vietējo pārtikas produktu
īpatsvaru
zaļajos
publiskajos
iepirkumos. / VRP 9.1./

Izpildes
termiņš

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

31.12.2016.

Koordinēt
lauksaimniecības
un
pārtikas nozares konkurences jomas
jautājumus.

31.12.2016.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
kritēriju piemērošanai pārtikas produktu
piegādes
un
ēdināšanas
pakalpojumu
iepirkumos.
Sagatavots
un
iesniegts
izskatīšanai
MK
sēdē
likumprojekts
„Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības
likumā” (VSS-909), nosakot jaunu Pārtikas un
veterinārā dienesta funkciju – uzraudzīt un
kontrolēt tādu pārtikas produktu piegādes un
ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildi, kas
noslēgti zaļā publiskā iepirkuma ietvaros. Tika
sagatavots likumprojekts “Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, paredzot
iespēju sodīt personas par tādu produktu
piegādi, kas neatbilst zaļā publiskā pārtikas
produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkuma prasībām. Likumprojekts izskatīts
Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba
grupas sēdē 27.10.2016. un tā tālāka virzība
nav atbalstīta.
Pārtikas nozares padomes ietvaros koordinēti
ar pārtikas nozari saistīti jautājumi un
nodrošināti pārtikas nozarei būtisku risināšana
attiecībā uz valsts atbalsta iespējām Latvijas
lielajiem pārtikas nozares uzņēmumiem jaunu
eksporta tirgu apgūšanai, ēnu ekonomikas
samazināšanas pasākumiem lauksaimniecības
un pārtikas preču tirdzniecībā u.c. 2016.gada
2.pusgadā sasaukta 1 sēde.
Sagatavots ZM rīkojums par Pārtikas nozares
padomes izveidošanu, aktualizējot Padomes
dalībnieku sastāvu.
Sagatavots Latvijas viedoklis par Augsta
līmeņa darba grupā nākošā perioda darba plānu
attiecībā
uz
pārtikas
ķēdes
labāku
funkcionēšanu un risinājumiem, kā izskaust
negodīgas mazumtirdzniecības prakses.
Nodrošināta dalība un izstrādāta Latvijas
nostāja Pārtikas piegādes ķēdes labākai
funkcionēšanas Augsta līmeņa foruma
sanāksmei par nākamā perioda darba plānu.
Sagatavots
Latvijas
viedoklis
par
Lauksaimniecības
tirgus
darba
grupas
ziņojumu “Jaunas rīcības ES pārtikas ķēdē”.
Nodrošināta dalība un Latvijas interešu
pārstāvība EK organizētājā Augsta līmeņa
piena darba grupas sanāksmē, kur tika
pārrunāts jautājums par piena ražotāju
konkurētspējas celšanu kopējā pārtikas
piegādes ķēdē.

TTAD

TTAD
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Nr.
p.k.
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Sniegt atbalstu ražotāju grupām
pieteikumu sagatavošanā, lai reģistrētu
Latvijas produktus ES aizsargātajos
reģistros, tādējādi integrējot Latvijas
kultūru un tradīcijas Eiropas Savienībā
pārtikas nozarē, veicinot uzņēmumu
konkurētspēju un efektivitātes pieaugumu.

31.12.2016.

VPD

Izstrādāt Meliorācijas politikas plānu

31.12.2016.

MD

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

31.12.2016.

Nodrošināt Koksnes un FLEGT
regulas prasību izpildi
Nodrošināt valsts un ES atbalsta
normatīvo aktu izstrādi meža nozares,
medību saimniecības un meliorācijas
attīstībai, kā arī nodrošināt ieviešanas
uzraudzību.
Koordinēt un uzraudzīt
Bioekonomikas stratēģijas izstrādi./
VRP 5.1./

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

Līdzatbildīgais
departaments

MD

31.12.2016.

MD

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

Turpinās Meliorācijas politikas plāna projekta
saskaņošana ar sabiedriskajām organizācijām.
AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes
programmas ietvaros 2016. gadā nopirkti
1111,8 hektāri zemes.

Aktualizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi.

31.12.2016.
LD

MD

TTAD

LAAD

31.12.2016.
(Gala izpilde30.10.2018.)

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

2016.gada 18.martā EK iesniegts pieteikums
produkta
„Rucavas
baltais
sviests”
reģistrēšanai
Aizsargātu
ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā. 2016. gada 18. martā
EK iesniegts pieteikums produkta „Rucavas
baltais sviests” reģistrēšanai Aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

MD

31.12.2016.

(Gala izpilde30.06.2017.)

2.29.

Atbildīgais
departaments

16

Bioekonomikas stratēģijas izstrādes ietvaros
sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju
Latvijā organizētas divas starptautiskas
bioekonomikas
konferences
meža,
lauksaimniecības un pārtikas nozarēm,
pieaicinot ziemeļvalstu ekspertus labās prakses
pārnesei. Rīkotas tikšanās ar iesaistītajām
ministrijām, tostarp organizēta starpministriju
vadības grupas tikšanās. Stratēģijas izstrādes
darba grupas ietvaros organizētas tikšanās ar
zivsaimniecības
un
farmācijas
nozaru
pārstāvjiem, pārrunājot šo nozaru lomu
bioekonomikas tvērumā un identificējot
iespējamo ieguldījumu stratēģijas tapšanā.
2016.gada 21.oktobrī notika ZM pārstāvju
tikšanās ar Polijas Zemkopības ministrijas
pārstāvjiem par Polijas pieredzi PVN likmju
diferencēšanā pārtikas produktiem. Ir uzsākta
darba grupas veidošana, kura sniegs
priekšlikumus PVN likmes diferencēšanai
pārtikai ar mērķi veicināt vietējo pārtikas
produktu patēriņu un Latvijas tautsaimniecības
izaugsmi.

Nr.
p.k.
2.30.

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

LAAD

31.12.2016

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Izvērtēts nepieciešamais finansējums pārejas
posma valsts atbalstam un ieplānots vidēja
termiņa budžeta ietvarā 2017. – 2019. gadam.
Finansējums pārejas posma valsts atbalstam
2017., 2018., 2019. gadam tika apstiprināts ar
Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes
protokola Nr.40 59.§ 4.punktu, nosakot
finansējumu ik gadu 13 000 000 EUR apmērā
un 41.punktu, piešķirot finansējumu jauno
politikas iniciatīvu “Papildu valsts atbalsts
piena nozarei” īstenošanai ik gadu 7 000 000
EUR apmērā.

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

3.2.

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla, t.sk.
lauku attīstības konsultantu, un Valsts
Zivsaimniecības
sadarbības
tīkla
darbību, lai sekmētu informācijas
pieejamību un lauku iedzīvotāju, 31.12.2016
uzņēmēju informētību par lauku un
zivsaimniecības atkarīgo teritoriju
attīstības iespējām plānojot 2014.2020.gada
ES
fondu
atbalsta
aktivitātes.
Sagatavot
speciālistus ar augstāko 31.12.2016
.
akadēmisko izglītību lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas,
pārtikas,
inženierzinātņu, mežu kā arī ar šīm
nozarēm
saistītās
lauku sociāli
ekonomisko zinātņu, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, un vides
apsaimniekošanas jomās, nodrošinot
atbilstošu valsts finansētu studiju vietu
skaitu, primāri tās atvēlot ZM

- Nodrošināta VLT un ZST darbības un
īstenoto
aktivitāšu
uzraudzība,
finansējuma izlietojuma pārraudzība,
veiktas pārbaudes uz vietas VLT un ZST;

LAAD

ZD

- 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.

SLSAD
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Nr.
p.k.

3.3.

3.4.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Nozarei nozīmīga 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.

31.12.2016
.

SLSAD

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

31.12.2016
.

SLSAD

Uzdevumi
noteiktajās prioritārajās jomās

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

LD; MD

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

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

31.12.2016.

Zivju resursu atražošanas efektivitātei un
ilgtspējai 17.11.2016. apstiprināts Zivju
resursu mākslīgas atražošanas plāns 2017.2020.gadam.
Normatīvā regulējuma pilnveidošanai izstrādāti
normatīvie akti: 1) 22.03.2016. pieņemti
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2.
maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par
rūpniecisko
zveju
iekšējos
ūdeņos";2)
13.09.2016. pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr.
296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas
ūdeņos"; 3) 08.11.2016. pieņemti grozījumi

ZD

18

Nr.
p.k.

4.2.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību";
4) 08.11.2016. pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos
Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos"; 5) 20.12.2016. pieņemti grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra
noteikumos
Nr.1375
"Noteikumi
par
rūpnieciskās
zvejas
limitiem
un
to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""; 6)
13.12.2016. pieņemti Ministru kabineta
2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.790
“Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu
privātajos ūdeņos”; 7) 01.11.2016. pieņemts
grozījums Ministru kabineta 2009. gada 8.
septembra noteikumos Nr. 1015 "Kārtība, kādā
izsniedz
speciālo
atļauju
(licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu";
8)
22.11.2016.
pieņemti
grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2.
marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem";
9) 16.11.2016. pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos
Nr. 388 "Zivju fonda nolikums"
17.11.2016.
apstiprināts
Zivju
resursu
mākslīgas atražošanas plāns 2017.-2020. g.,
kas ietver ES normatīvajos aktos un
zivsaimniecības politikā paredzēto zušu
krājumu atražošanu. Nodrošināta Latvijas
līdzdalība ES zivsaimniecības politikas
izstrādē, izstrādātas 9 pozīcijas; 2 instrukcijas;
5 rakstiskie komentāri (t.sk. par zvejas
iespējām Baltijas jūrā) 2 informatīvie ziņojumi
par
ES
normatīvo
aktu
projektiem.
Nodrošinātas zvejas iespējas Latvijas zvejas
kuģiem, kuri zvejo Starptautisko zvejniecības
pārvaldības organizāciju ūdeņos un trešo valstu
ūdeņos, īpaši aizstāvētas sniega krabju zvejas
flotes intereses NEAFC zvejas apgabalā, kā arī
panāktas jaunas sniega krabju zvejas iespējas
Svalbāras apgabalā. Nodrošināta nepieciešamo
ieteikumu sagatavošana un publicēšana ZM
tīmekļa vietnē, lai operatoriem izskaidrotu
zvejas produktu izsekojamības dokumenta
aizpildīšanu, saskaņā ar izkraušanas noteikumu
prasībām.
Nodrošināti
nepieciešamie
pasākumi, lai atturētu zivsaimniecības nozares
uzņēmējus no sadarbības ar nesadarbīgajām
valstīm nelegālas, nereģistrētas un neregulētas

ZD

31.12.2016.
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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
zvejas apkarošanas jomā, t.sk. ar sadarbības
līguma noslēgšanu starp ZM, Valsts vides
dienestu un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas
pārvaldi stiprināta sadarbība zvejas produktu
importa kontroles jomā, atjaunota un publicēta
ZM tīmekļa vietnē informācija par nesadarbīgo
valstu sarakstu.

4.3.

4.4.

4.5.

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

ZD
Nodrošināti
Latvijas
zivsaimniecības
pārvaldības un kontroles sistēmas uzlabošanas
pasākumi. Pamatojoties uz publiskā iepirkuma
rezultātiem un saskaņā ar noslēgto līgumu,
tika uzsākta izsekojamības sistēmas izstrāde un
ieviešana Latvijā.

31.12.2016.

31.12.2016

17.11.2016.
apstiprināts
Zivju
resursu
mākslīgas
atražošanas
plāns
2017.2020.gadam. Uzsākta plānā ietverto pasākumu
izpildes pārraudzība un koordinācija.

ZD

Izstrādāti priekšlikumi nacionālo meža
monitoringa prioritārās informācijas ieguvei
esošā valsts budžeta 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.

MD
31.12.2016
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Nr.
p.k.
4.6.

Uzdevumi
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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
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
2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228
“Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas
kārtība”; izstrādāts MK noteikumu projekts
“Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra
noteikumi Nr. 598 “Grozījums Ministru
kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr.
421
"Medību
noteikumi””.
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

MD

31.12.2016
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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
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.

4.7.

4.8.

Nodrošināt priekšnoteikumus Valsts
un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
būvniecībai un uzturēšanai.

31.12.2016

Nodrošināt sabiedrības informēšanu
par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu
un medību saimniecības ilgtspējīgu
attīstību.

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: sagatavoti priekšlikumi
rīcības plānam Eiropas Parlamenta un Eiropas
Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE
direktīvas) ieviešanas nepilnību novēršanai.
Organizētas sanāksmes padotības institūcijām,
pieaicinot speciālistus no LĢIA un VRAA;
iesniegts Aizsardzības ministrijā apkopojums
par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes
direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas)
ieviešanu 2015.gadā uzraudzības rādītājiem. 2.
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. 3. Veikta meža nozares raksturojošo

MD

MD

31.12.2016.
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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
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; regulāri veikta datu
analīze par meža nozares ārējās tirdzniecības
rādītājiem, sagatavoti dati meža nozares
bukletam "Meža nozare skaitļos un faktos,
2017". Papildus tiek gatavots projekts
infografikām par meža nozares rādītājiem
publicēšanai ZM tīmekļa vietnē.
4. Koordinēta Medību saimniecības attīstības
fonda (MSAF) darbība

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Izstrādāt
Nacionālās
bioloģiskā
drošuma sistēmas attīstības plānu 30.06.2016.
2017.–2023. gadam.
ZM kompetences ietvaros sagatavot
informāciju par indikatīviem izmaksu
efektīviem
pasākumiem,
kuru
īstenošana uzsākta, vai papildu
pasākumiem
SEG
emisiju 30.04. 2016
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
emisiju 31.07. 2016.
samazināšanas mērķu laikaposmam no
2020.gada līdz 2030.gadam izpildes
nodrošināšanu sadalījumā pa nozarēm.
Zemkopības
ministrija
savas 01.07.2016.
kompetences ietvaros piedalīties ANO
rīkotajā Latvijas 2.divgadu ziņojuma
(BR2) auditā

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

VPD

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 ir nosūtījusi pieprasīto
informāciju VARAM.

LD

ZM
atbilstoši
kompetencei
pieprasīto
informāciju ir iesniegusi VARAM. Pašlaik
VARAM
strādā
pie
gala
ziņojuma
sagatavošanas.
Pēc
ZM
pieejamās
informācijas, VARAM 2017.gada pirmajā
ceturksnī plāno to izsūtīt starpministriju
saskaņošanai pirms iesniegšanas MK.

LD

Zemkopības ministrija piedalījās Latvijas Otrā
ziņojuma (BR2) starptautiskā pārbaudē, ANO
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām
ziņošanas ietvaros. BR2 tehniskais izvērtējums
noslēdzās 17. jūnijā.

LD
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Nr.
p.k.
4.13.

4.14.

4.15.

Uzdevumi
Uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku
ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
sistēmu

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2016.

LD

31.12.2016.

LD

31.12.2016.

LD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
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 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.””2016.gadā sagatavoti un
2017.gada sākumā pieņemti MK noteikumi
Nr.10 (03.01.2017.) “Grozījumi Ministru
kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361
”Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi.””
03.01.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.16
“Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta
veidošanas noteikumi”.
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Augļu
koku un ogulāju pavairošanas materiāla
atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”.
Plānots pieņemt MK līdz 31.01.2017.
Pieņemti MK noteikumi Nr.867 (20.12.2016).
“Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
13.aprīļa noteikumos Nr.352 “Eļļas augu un
šķiedraugu
sēklaudzēšanas
un
sēklu
tirdzniecības noteikumi”
Pieņemti MK noteikumi Nr.395 (21.06.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumos Nr.1229 “Noteikumi
par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un

Harmonizēt sēklkopībā izvirzītās
prasības atbilstoši ES likumdošanai
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Nr.
p.k.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

31.12.2016

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 31.12.2016.
programma (augļu un dārzeņu ražotāju
organizāciju darbības programmu
īstenošana)”
Īstenot papildus siltumnīcefekta gāzu
31.12.2016.
(Gala izpildeemisijas samazinošus pasākumus
30.10.2018.)
mežsaimniecībā, kas kompensē
atmežošanas radīto ietekmi uz oglekļa
bilanci / VRP4.2
Nodrošināt
zinātniski
pamatotu 31.12.2016.
izpildeinformāciju
klimata
politikas (Gala
30.10.2018.)
formulēšanai zemes izmantošanas
(ZIZIM) un meža resursu stāvokļa
novērtēšanas jomā, īstenojot nacionālo
meža monitoringu pilnā apmērā./ VRP

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LD

MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
stabilitātes pārbaudi”
Pieņemti MK noteikumi Nr.559 (16.08.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
24.jūlija noteikumos Nr.518 “Augu šķirnes
saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”
Pieņemti MK noteikumi Nr.548 (16.08.2016.)
“Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu
šķirņu kataloga nolikums”
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas
Valsts
mežzinātnes
institūtu
„Silava”
sagatavojusi 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. Šobrīd notiek
pārskata saskaņošana ar citām ieinteresētajām
pusēm.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
veicis 2016. gadā plānoto darbu pie aramzemju
un zālāju apsaimniekošanas SEG emisiju
uzskaites sistēmas pilnveidošanas. Iegūta
sākotnēja informācija par lauksaimniecības
augsnes oglekļa krājumiem, un izvērtētas
Latvijas apstākļiem piemērotākās augsnes
oglekļa krājumu modelēšanas iespējas.

LD

2016.gada 2.pusgadā tika turpināts darbs pie
programmas izstrādes, notikušas tikšanās ar
nozaru un citu iesaistīto institūciju pārstāvjiem.
Darbs netika pabeigts, jo vēl nav pieņemti
nepieciešamie grozījumi ES tiesību aktos.

TTAD

Veikti grozījumi MK 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.

MD

Koordinēti jautājumi saistībā ar nacionālo
meža monitoringu. Izvērtēti nacionālā meža
monitoringa pārskati. Izstrādāti priekšlikumi
nacionālo meža monitoringa prioritārās
informācijas ieguvei esošā valsts budžeta
finansējuma
ietvaros,
un
aprēķināts
nepieciešamais finansējums un noteikts darba
apjoms, lai valstī nodrošinātu zinātniski
pamatotu informāciju klimata politikas
formulēšanai zemes izmantošanas (ZIZIM) un

MD

4.3.
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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
meža resursu stāvokļa novērtēšanas jomā.
Nodrošināta pētījuma „Atmežošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu emisiju pārrēķins, t.sk.,
atmežošanas radītās mežizstrādes apjoma
novērtējums” īstenošana, kura ietvaros iegūta
precīzāka informācija par atmežošanu

4.21.

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

Darbs pie lauksaimniecības nozares SEG
emisiju
analīzes
un
SEG
emisiju
samazināšanas
pasākumu
ekonomiskā
novērtējuma
notiek,
valsts
pētījumu
programmas 2014.-2020. gadam ietvaros
(programma
EVIDEnT).
Zemkopības
ministrija pētījumam nodrošina starptautisku
uzraudzību (starptautiskās uzraudzības grupas
tikšanās notikusi 23.-24. augustā un 16.
decembrī), sagatavots starptautisko ekspertu
vērtējums, kopumā pozitīvi vērtējot EVIDEnT
apakšprojekta izpildes gaitu un sniedzot
konkrētus
ieteikumus
uzlabojumiem.
2016.gada 14. - 15. decembrī, Zemkopības
ministrija organizēja starptautisku semināru par
lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju samazināšanas pasākumu
izmaksu
efektivitātes
novērtēšanu
un
pasākumu ietekmes atspoguļošanu SEG
emisiju inventarizācijā. Seminārā piedalījās
Zemkopības ministrijas pārstāvji, Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
pētnieki,
ārvalstu eksperti no Francijas, Īrijas, Dānijas,
Lielbritānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, kā
arī Eiropas Komisijas un Eiropas Komisijas
Kopējā Pētniecības centra pārstāvji. Seminārā
tika
izvirzīti
un
diskutēti
konkrēti
problēmjautājumi un eksperti vienojās
diskusiju rezultātu un savu līdzšinējo pieredzi
ietvert kopējā zinātniskā publikācijā. Plānotais
publikācijas mērķis ir atspoguļot ES valstu
pieredzi un nākotnes darba virzienus
lauksaimniecības sektora SEG emisiju
samazināšanas MACC līkņu sagatavošanā.
Publikāciju plānots sagatavot 2017. gada
pirmajā ceturksnī. Pasākums tika finansēts
Eiropas
Ekonomiskās
zonas
finanšu
instrumenta
2009.-2014.
gada
perioda
programmas “Nacionālā klimata politika”
iepriekš noteiktā projekta “Nacionālās sistēmas
pilnveidošana
siltumnīcefekta
gāzu

LD
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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
inventarizācijai un ziņošanai par politikām,
pasākumiem un prognozēm” ietvaros

4.22.

4.23.

Nodrošināt
meža
ugunsdrošības 31.12.2016.
izpildeuzraudzības un meža ugunsdzēsības (Gala
30.10.2018.)
tehnisko nodrošinājumu / VRP 6.2

Nodrošināt
meliorēto
zemju 31.12.2016.
izpildeilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts (Gala
30.10.2018.)
meliorācijas sistēmu uzturēšanu./ VRP

MD

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.§).
2016. gada septembrī nodrošināta projektu
pieteikumu iesniegšana Lauku attīstības
programmas pasākuma "Ieguldījumi mežu
attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā"
aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un
slimību monitoringa iekārtu un sakaru
aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana".
Aktivitātes
ietvaros
tiek
atbalstīta
ugunsnovērošanas torņu būvniecība, pārbūve
un atjaunošana un meža ugunsdrošības sakaru
aprīkojuma izveidošana un pilnveidošana.

MD

2016.gadā
valsts
meliorācijas
sistēmu
ekspluatācija un uzturēšana: ūdensnotekas 872 km; aizsargdambji – 72 km. Jaunā perioda
Lauku infrastruktūras un plūdu aizsardzības
pasākumiem līdz 2016.gada 31.decembrim
apstiprināta 117 ES struktūrfondu projektu
īstenošana (ELFLA – 112; ERAF -5 ).

MD

AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes
programmas ietvaros 2016. gadā nopirkti
1111,8 hektāri zemes.

6.3./

4.24.

Turpināt AS "Latvijas valsts meži" 31.12.2016
izpildezemju iegādes programmu./ VRP 6.7./ (Gala
30.10.2018.)

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

5.2.

Organizēt meža nozares gada balvu
„Zelta čiekurs”

31.12.2016.

Organizēt konkursu lauksaimniekiem
“Sējējs -2016”

01.11.2016.

MD

PSAN

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

PSAN

LD,TTAD,

Konkursa “Sējējs-2016” ietvaros nodrošināta
vērtēšanas komisijas darbība un veikta
pieteikto pretendentu vērtēšana nominācijā
“Jaunais veiksmīgais lauksaimnieks”. LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD, LAAD

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

Organizēt konkursu “Lielais loms
2016”
Informēt sabiedrību par ES fondu un
valsts budžeta finansētiem 2014.2020.gadam
pasākumiem,
finansējuma piesaistes un apguves
iespējām, t.sk. par 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 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 izmantošanu, lai atbalstītu
programmu ieviešanas, pārvaldības,
informēšanas,
uzraudzības
un
novērtēšanas darbības.

01.12.2016.

PSAN

ZD

PSAN

LAAD, ZD

31.12.2016.

31.12.2016

31.12.2016.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
piedalījās konkursa “Sējējs - 2016” nolikuma
un vērtēšanas kritēriju izstrādē, kā arī
piedalījās
vērtēšanas
komisijas
darbā
nominācijā “Gada lauku saimniecība”.

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 2014-2020
ieviešanu (masu mediji);- Dalība ZM, citu
institūciju un nozares NVO organizētajos
informatīvos
pasākumos,
kur
sniegta
informācija par LAP pasākumiem, kā arī ārējie
normatīvo aktu saskaņošana ar NVO; - dalība
Ekonomikas ministrijas rīkotajos forumos
“Atbalsts uzņēmējiem” (kopumā 5 forumi
dažādās Latvijas pilsētās).

PSAN

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 7 projektu
iesniegumi VAAD kontroles un pārvaldības
funkciju īstenošanai LAP ietvaros, LAP un
ZRP novērtēšanas un uzraudzības sistēmas
izveidošanai un uzturēšanai, kā arī ZM IAN
darbības kvalitātes atbilstības izvērtējumam.
Sagatavoti un iesniegti 23 maksājuma
pieprasījumi (pa ceturkšņiem) par atlīdzības un
sociālo garantiju maksājumiem LAP un ZRP
ieviešanā iesaistītajiem ZM darbiniekiem, telpu
uzturēšanas izdevumiem ZM darbiniekiem, kas
iesaistīti LAP ieviešanā, Valsts Lauku tīkla un
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla

LAAD
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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
darbības
nodrošināšanu,
Nodrošināta
līgumsaistību un apstiprināto darbību izpildes
uzraudzība.

5.7.

Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju
līdzekļu izlietojumu
31.12.2016

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.

LAAD

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
darbu izpilde par 2016.gada 3.un 4.ceturksni.
Sagatavots un apstiprināts Uzraudzības
komitejā noslēguma ziņojums par ZRP 20072013 īstenošanu, lai atbilstoši ES tiesību aktos
noteiktajiem termiņiem (līdz 2017. gada 31.
martam) nosūtītu EK kopā ar Sertifikācijas
iestādes un Revīzijas iestādes dokumentiem.

ZD
31.12.2016

LAAD

Nodrošināta LAP un ZRP 2007.-2013. gadam
neatbilstību gadījumu ziņošana Eiropas
Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF);
LAP
2007-2013
noslēguma
ziņojums
apstiprināts no EK puses 23.08.2016. un
Latvija kā dalībvalsts saņēmusi gala
maksājumu no EK par LAP 2007-2013
īstenošanu.

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 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)

Izstrādājot grozījumus LR tiesību aktos par
TKO jautājumiem, ir veikts izvērtējums par
administratīvo slogu un veikti attiecīgi
aprēķini. Sagatavota informācija EM par
klusēšanas-piekrišanas principa piemērošanu.

31.12.2016.

Izstrādājot normatīvos aktus, tiesību aktu
projektu anotācijā veikts administratīvā sloga
ietekmes izvērtējums un administratīvo
izmaksu monetārais novērtējumu. 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

MD,LAAD,
TAAD, VPD,
ZD, LD,
SLSAD
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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
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. Sagatavots likumprojekts
“Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”, kas
izskatīts MK 2016. gada 13. decembrī un
iesniegts
Saeimā.
Likumprojekts
veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem
samazinās administratīvo slogu, svītrojot
prasību reģistrēt veterinārmedicīniskās prakses
vietu arī Latvijas veterinārārstu biedrībā.
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””).
Pilnveidota svaigpiena kvalitātes datu bāze,
administratīvā sloga samazināšanai piena
pircējiem (2016.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumi Nr. 597 “Veterinārās,
higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena
apritei”).
Iespēju robežās tiek mazināts
administratīvais slogs Eiropas Savienības
atbalsta pretendentiem, pilnveidojot atbilstošos
normatīvos aktus: Vienkāršotas, atvieglotas
prasības atbalsta saņēmējiem attiecībā uz
informācijas un publicitātes prasību ievērošanu
LAP 2014-2020 ietvaros (MK 27.09.2016.
noteikumi Nr.645 „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
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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
periodā"”).

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Iesniegt Ministru kabinetā TAP
lēmuma pieņemšanai par valsts
līdzdalības saglabāšanu un vispārējo
stratēģisko mērķi kapitālsabiedrībās,
kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja
Uzraudzīt ZM valdījumā un padotībā
esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
efektivitāti,
izmantošanas
ekonomiskumu
un
uzskaites
pilnīgumu,
t.sk.
nodrošināt
informācijas pilnīgumu, precizitāti un
savlaicīgumu par ministrijas valdījumā
esošajiem valsts īpašumiem ZM
vienotās grāmatvedības un personāla
vadības sistēmas Horizon nekustamā
īpašuma pārvaldības (NĪP) modulī.
Nodrošināt zemesgrāmatā neierakstīto
nekustamā īpašuma objektu, t.sk.
valsts meža zemes reģistrāciju
zemesgrāmatā
un
turpināt
to
nekustamā
īpašuma
objektu
atsavināšanu,
kas
vairs
nav
nepieciešami ZM funkciju veikšanai.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas
Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto
Eiropas lauksaimniecības garantiju
fonda un Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Kompetentās
iestādes funkciju izpildi.

BFD

MD, LAAD

30.06.2016.

7.12.2016. MK iesniegts informatīvais
ziņojums “Par priekšlikumu sniegšanu par
turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”” un 8.12.2016. MK
iesniegts Ministru kabineta rīkojuma projekts
“Par valsts līdzdalības saglabāšanu un
vispārējā stratēģiskā mērķa apstiprināšanu
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Meliorprojekts””

31.12.2016.

BFD

31.12.2016.
BFD

31.12.2016.

BFD
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Kompetentās iestādes funkciju un
uzdevumu izpilde nodrošināta saskaņā ar
Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību
aktiem.
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Nr.
p.k.
5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Uzdevumi
Nodrošināt Eiropas Padomes regulā
Nr.1198/2006
noteikto
Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā
Nr.1303/2013
noteikto
Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.

Izpildes
termiņš
31.12.2016.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem

BFD
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas
iestādes funkciju un uzdevumu izpilde
nodrošināta saskaņā ar Eiropas Savienības un
nacionālajiem tiesību aktiem.

Nodrošināt valsts pamatbudžeta un ES
politiku 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.

31.12.2016.

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

31.12.2016.

Veikt novērtējumu par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pārvaldības un kontroles sistēmas

Atbildīgais
departaments

BFD

Nodrošināta valsts pamatbudžeta un ES
politiku īstenošanas instrumentu un citu
ārvalstu finanšu palīdzības projektu un
pasākumu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma plānošana valsts budžetā atbilstoši
plānotajam un aktuālajām vajadzībām.

BFD
Nodrošināta vienotas grāmatvedības politikas
uzraudzība padotībā esošajās iestādēs, veicot
datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
grāmatvedības zskaites sistēmā Horizon.

EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas
darbības efektivitātes
auditi par Vadošo
iestādi, Sertifikācijas iestādi un Starpniecības
iestādi (LAD) ir pabeigti un rezultāti iesniegti
atbildīgajām iestādēm. 2.pusgadā plānotās
darbību revīzijas ir pabeigtas un par pārbaužu

31.12.2016.
ZM IAN
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Nr.
p.k.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

Uzdevumi
darbības efektivitāti, lai nodrošinātu
pietiekamu garantiju tam, ka EK
iesniegtās izdevumu deklarācijas ir
pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti
likumīgi un regulāri (par periodu
01.07.2015.-30.06.2016.)
Veikt
pārbaudes
Eiropas
Zivsaimniecības noslēguma kontroles
ziņojumam, atzinumam un noslēguma
deklarācijas sagatavošanai par periodu
2007.-2013.g.
Saskaņā ar apstiprināto audita
stratēģiju 2016.-2020. g. sniegt
novērtējumu par ministrijas un
padotības
iestāžu
atbalsta
un
pamatdarbības sistēmām.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
rezultātiem ir informēti atbalsta saņēmēji.
Kontu pērskata revīzija arī ir pabeigta un par
rezultātu ir informēta Sertifikācijas iestāde.
Visu revīziju rezultāti tiek apokopoti Gada
kontroles ziņojumā, kura iesniegšanas termiņš
EK ir 15.02.2018.

31.12.2016.

31.12.2016.

Informatīvo materiālu sagatavošana 31.12.2016.
par tiešo maksājumu nosacījumu un
savstarpējās atbilstības piemērošanu
un to skaidrojumiem.
Nodrošināt ELGF pārvaldības un
kontroles sistēmas darbību, sagatavot
un saskaņot nacionālos un ZM 31.12.2016.
iekšējos normatīvos aktus, kas
nepieciešami šīs sistēmas efektīvai
darbībai.
Koordinēt ministrijā ar OECD
31.12.2016.
saistītos jautājumus, veikt pētījumu
projektu izvērtēšanu un, izmantojot
OECD
pētījumu
metodes
un
rekomendācijas, veikt analīzi jomās,
kas saistītas ar lauksaimniecības

ZM IAN

Visas nepieciešamās pārbaudes ir veiktas vai ir
procesā, noslēguma ziņojuma un atzinuma
sniegšanas termiņš ir 31.03.2018.

ZM IAN

Saskaņā ar IAN gada plānu 2016.g. bija
ieplānots pabeigt 11 iekšējos auditus, no
kuriem 7 pilnībā pabeigti, 2 ir ziņojuma
projekta stadijā, 1 iesākts, 1 atcelts. Plāns
izpildīts par 80 %. Novirzes nav būtiskas un ir
skaidrojamas ar liela apjoma un sarežģītu
sistēmu izpēti, kas prasīja ilgāku laiku nekā
sākotnēji tika paredzēts.
Sagatavoti
informatīvi
materiāli
un
prezentācijas par saimniecību pārņemšanas
situāciju, Omnibuss regulas priekšlikumiem,
KLP nākotni un ES daudzgadu budžetu.

TTAD

Dalība rīkojuma aktualizācijā par fondu
krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības
nodrošināšanu.
Turpinās darbs pie ELGF procesu kartes
izstrādes
Integrētajā
vadības
sistēmas
vajadzībām.

TTAD

Nodrošināta ZM ekspertu dalība un Latvijas
interešu pārstāvība:
Globālajā lauksaimniecības forumā un
Lauksaimniecības komitejā (tiek gatavota
prezentācija
par
LV
lauksaimniecību)
Lauksaimniecības politiku un tirgu darba
grupā; Lauksaimniecības un vides apvienotā
darba
grupā;
Lauksaimniecības
un
tirdzniecības
apvienotā
darba
grupā;

TTAD
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Nr.
p.k.

5.23.

Uzdevumi
ekonomiku un videi draudzīgu un
ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Izpildes
termiņš

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

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

VPD, ZD,
MD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Saimniecības līmeņa analīzes tīklā; Koordinēta
info apmaiņa (OECD – ZM), tulkoti un
gatavoti info materiāli LV pārstāvja
(parlamentārā sekretāra) sagatavošanai uz
sanāksmi, definēts LV viedoklis par darba
kārtības jautājumiem, gatavotas LV pozīcijas.
Veikta dažādu OECD pētījumu un publikāciju
izpēte atbilstoši departamenta kompetencei un
koordinēšana ar kompetentajiem ekspertiem.
Regulāra OECD pētījumu datu bāzes pilnveide
un
papildināšana.
Regulāri
atjaunota
informācija ZM mājaslapā par OECD
publikācijām. OECD darbu un komunikācijas
procesu analīze un shematiska attēlošana.
TTAD:
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
(Armēnija, Kirgizstāna, Baltkrievija) 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.
Aktīvs darbs notika arī pie ES-Merkasūras
valstu divpusējā nolīguma sarunu procesa,
izvērtējot izplatītos dokumentus, sagatavojot
komentārus un Latvijas nostājas, tai skaitā par
abu pušu piedāvātajiem tirgus pieejas
nosacījumiem. LV aizsargājošo un eksporta
interešu apzināšanai tika aptaujātas nozares
organizācijas.Regulāri
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, Kanādu, Norvēģiju,
Islandi. 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).
Izvērtēta ievedmuitas nodokļu palielināšana
lauksaimniecības un pārtikas precēm no
Armēnijas un Kirgizstānas puses, šīm valstīm

Nr.
p.k.

5.24.

5.25.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Jautājumu
aprites
koordinēšana 31.12.2016.
ministrijā un padotības iestādēs par ES
pakalpojumiem ES iekšējā tirgū, par
Vienoto tirgus aktu un Digitālo
vienoto tirgus stratēģiju ministrijas
kompetencē esošajos jautājumos,
izvērtējot ES institūciju dokumentus
un sagatavojot atbilstošu ministrijas
nostāju.
Uzraudzīt
lauksaimniecības 31.12.2016.
ekonomiskās informācijas sistēmu
(SUDAT, LEK, TICIS) darbības,
koordinēt
bioloģiskās
lauksaimniecības
statistiskās
informācijas
sagatavošanu
un
uzraudzīt lauksaimniecības tirgus
vadības un uzraudzības sistēmas
(ISAMM) darbības.

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

VPD, LD,
LAAD, ZD,
MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
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 sagatavota informācija par
iekšzemes atbalstu lauksaimniecībai PTO
paziņojumam.
VPD: Izvērtēti vairāk kā 60 SPS ziņojumi un
starptautiski
līgumi
(tai
skaitā
par
Transatlantisko tirdzniecības un investīciju
partnerību,
par
ES-Kanādas
CETA
parakstīšanu, PTO strīdus paneļa jautājums par
sadarbību ar Krievijas federāciju, aizsardzības
jomas sadarbības līgums ar ASV).
Koordinēta un nodrošināta informācijas aprite
starp ZM struktūrvienībām saistībā ar
Vairākpusējā
pakalpojumu
tirdzniecības
nolīguma (TiSA) sarunu aktualitātēm –
izvērtēti saistītie dokumenti un definēta
nostāja.
Izskatīti un izvērtēti EK paziņojumi un citi
dokumenti par Eiropas Digitālā vienotā tirgus
stratēģiju un Vienotā tirgus pilnīgošanas
stratēģiju, sniegta informācija (TTAD) par
departamenta
interesēm
attiecībā
uz
informāciju par paredzēto iniciatīvu virzību.
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. Nodrošināta LEK
sagatavošanas uzraudzība. Izstrādāti grozījumi
MK
4.11.2008
noteikumos
Nr. 913
„Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina
sagatavošanas kārtība”, tālāka to virzība
saskaņošanas procesā nav atbalstīta no juristu
puses līdz papildus grozījumu nepieciešamībai.
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Lauku
saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas,
uzturēšanas un darbības kārtība”. 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.

TTAD
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Nr.
p.k.

5.26.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas
atskaites par bioloģiskās lauksamniecības
rezultātiem Latvijā 2015.gadā.
Izvērtēti VPD izstrādātie grozījumi 2009.gada
26.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.485
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles kārtība”. Sadarbībā ar LDC un
sertificējošajām institūcijām norisinājās darbs
pie bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā esošo
lauksaimniecības
dzīvnieku
reģistra
automatizēšanas jautājumiem.
Sniegti visi nepieciešami ziņojumi ISAMM
sistēmā. Uzraudzīta un nodrošināta ISAMM
sekmīga darbība; pastāvīgi veikta koordinācija
ar atbildīgajām ZM struktūrvienībām un citām
par ziņošanu atbildīgajām institūcijām par
ISAMM
aktualitātēm
un
ieplānotajām
izmaiņām sistēmā. Regulāri uzraudzīta un
koordinēta ziņošana ISAMM sistēmā (izskatīti
EK
ziņojumi
par
nepieciešamajiem
ziņojumiem), sniegti nepieciešamie ziņojumi.
Izstrādāts un pieņemts ZM 26.10.2016. kārtība
Nr.24
“Par
Eiropas
Komisijas
Lauksaimniecības
tirgus
vadības
un
uzraudzības
informācijas
sistēmas
administrēšanu”.
Sagatavota
nepieciešamā
informācija
Lauksaimniecības gada ziņojuma izstrādei.
Sagatavota sadaļa par Pārtikas un dzērienu
nozari Lauksaimniecības gada ziņojumam.
Koordinēts lauksaimniecības kultūraugu ražu
prognozēšanas
process.
Sagatavota
un
analizēta informācija par pārtikas un dzērienu
nozari. Koordinēta informācijas aprite ar
Centrālo statistikas
pārvaldi. Gatavota
informācija par atsevišķu nozaru attīstību
sabiedrisko
mediju
vajadzībām
pēc
pieprasījuma.
Organizēta regulāra statistiskās informācijas
ieguve no Lauksaimniecības datu centra tirgus
un cenu uzraudzības un analītisko materiālu
gatavošanas vajadzībām.
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. Vērtējot Krievijas

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
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. 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. Apkopota un sagatavota
informācija
Lauksaimniecības
gada
ziņojumam, publicēts ZM mājaslapā.
VPD:
Regulāri sniegta nepieciešamā
informācija
Lauksaimniecības
gada
ziņojumam. Sagatavota informācija „Pircēja
ceļvedim” par zivīm un zivju produktiem,
svaigpienu,
stiprajiem
alkoholiskajiem
dzērieniem un kvasu, piena produktiem un
produktiem no piena, kuriem pievienoti augu
tauki, saldējumu, sulām, nektāriem un sulu
dzērieniem, augļu un dārzeņu izcelsmi,
ievārījumu, džemu, želeju, marmelādi,
svaigiem
augļiem
un
dārzeņiem,
transtaukskābēm, derīguma termiņu “izlietot
līdz” un “ieteicams līdz” izpratni un
atšķirībām, pārtikas piedevām (E-vielām),
kūpinājumiem,
grilējumiem
un
benzo(a)pirēniem, dabīgo minerālūdeni un
avota ūdeni, bioloģisko produktu marķējumu
(kāpēc
izvēlēties),
nacionālās
pārtikas
kvalitātes shēmas norādēm (Zaļā karotīte un
Bordo karotīte). Informatīvais ziņojums „Par
aizdevumu veidā īstenoto valsts atbalstu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
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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
no 2015.gada 16.oktobra līdz 2016.gada
15.oktobrim”.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

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

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

31.03.2016.

JD

Visi
departamenti,
PSAN, IAN

JD

SLSAD

31.12.2016.

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

Ministrijā izstrādāto tiesību aktu projektu
anotācijas saturiski kļūst kvalitatīvākas.
Politikas
izstrādātāji
no
dažādiem
departamentiem
ir
apmeklējuši
VAS
organizētos kursus par tiesību aktu projektu
anotāciju aizpildīšanas aspektiem, t.sk. arī par
administratīvā sloga ietekmes izvērtējumu un
administratīvo
izmaksu
monetārajam
novērtējumam.
Izstrādāta un apstiprināta ministrijas kārtība
par koleģiālo institūciju izveidošanu un
darbību.

31.12.2016.

31.12.2016.

31.12.2016.

JD

JD

Ir
izvērtēta
Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācijai deleģētā pārvaldes
uzdevuma efektivitāte, kā rezultātā secināms,
ka darba izpildes kvalitāte ir uzlabojusies
būtiski. Par to liecina arī ministrijas kā augstāk
stāvošas
institūcijas
LLKA
lēmumu
apstrīdēšanas gadījumos izskatīto sūdzību
skaits un LLKA sagatavoto administratīvo aktu
kvalitāte (LLKA apstrīdēto lēmumu atstāšana
spēkā).

JD

Visām
ministrijas
amatpersonām
un
darbiniekiem ir izstrādāti un valsts sekretāra
apstiprināti
amatu
apraksti
atbilstoši
noteiktajam standartam.
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Nr.
p.k.
5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Sagatavot ZM 2017.- 2019.g. darbības 31.12.2016.
stratēģijas projektu.

SLSAD

Nodrošināt
Lauku
attīstības
programmas
un
Zivsaimniecības
Rīcības programmas novērtēšanas
pasākumu
īstenošanu
atbilstoši
noteiktajām
Vadošās
iestādes
funkcijām.

SLSAD

31.12.2016

Koordinēt un vadīt pozīciju un 31.12.2016.
informatīvo materiālu sagatavošanu
Latvijas pārstāvjiem dalībai ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes sanāksmēs, kā arī
citos ES Ministru padomes formātos,
un sanāksmēs, kur skata ZM
kompetencē esošus jautājumus.
Latvijas interešu pārstāvēšana (t.sk.
sarunu procedūrās, tiesību aktu
projektu izstrādē, iniciatīvās un citas
aktivitātes), uzraudzība, kontrole un
sadarbības
nodrošināšana
ar
starptautiskām un ES institūcijām un
organizācijām Zemkopības ministrijas
kompetences jomās.
31.12.2016.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
Saistībā ar FM jauno budžeta paskaidrojuma
formu un starpinstitūciju diskusijām par
ministriju un padotības iestāžu stratēģiju
lietderību, kā arī 29.12.2016. saņemto VK
diskusiju dokumentu stratēģijas izstrāde
turpināsies un apstiprināšana tiks veikta
2017.g. I. cet.

SLSAD

SLSAD

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD
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VPD: Aktīva dalība Eiropas Komisijas
(turpmāk – EK) un Eiropas Padomes (turpmāk
– EP), tai skaitā Pārtikas kodeksa, darba
grupās.
Pabeigta Oficiālo kontroļu Regulas projekta
tulkojuma saskaņošana un virzība uz
apstiprināšanu. Pabeigts darbs pie precizētas
informācijas pieprasījumam EU PILOT lietā
8304/16/AGRI par nelikumīgu termina
“šampanietis”
izmantošanu
vīnkopības
produktu kategorijas apzīmēšanai. Sagatavots
LV viedoklis par EK rezolūcijas projektu
OENO-TECHNO 14-567A, kas paredzēts
balsošanai OIV Ģenerālā asamblejā (dok.
12725/2/16 REV 2),
Apkopota informācija par PTO paziņotiem
projektiem alkoholisko dzērienu jomā, ko
iesniegusi Uganda, Meksikai, Krievijas
Federācija, Taizeme, Indija, Kenija (COM
koordinācija-KF STCs). Pārstāvētas Latvijas
intereses EK darba grupās par dzīvnieku
liemeņu klasifikācijas un cenu ziņošanas
Regulas Nr.1249/2008 pārskatīšanu un divu
tiesību aktu projektu – deleģētās un īstenošanas

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
regulas izstrādi ar mērķi vienkāršot visu
sistēmu. Sniegti priekšlikumi EK REFIT
platformas ietvaros. Kopā ar NVO izskatīta un
sagatavoti komentāri par EK regulas projektu
attiecībā uz izcelsmes norādi galvenajai
sastāvdaļai, ja tā nav tā pati, kas ir norādīta
pārtikas produktam. Ņemta dalība Veselības
ministrijas pozīcijas sagatavošanai par EP
secinājumiem attiecībā uz “Pārtikas sastāva
uzlabošanu”.
Sagatavota instrukcija un pozīcija par EP
secinājumiem attiecībā uz pārtikas zudumu un
atkritumu samazināšanu.
Pārstāvētas cūku audzētāju intereses attiecībā
par atvieglojumiem prasībām dzīvnieku un
dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanai no
un starp Āfrikas cūku mēra riska zonām.
Pārstāvētas LV intereses veterināro zāļu aprites
jautājumos regulas projekta par veterināro zāļu
apriti izskatīšanas laikā. Pārstāvētas Latvijas
intereses
veterināro
zāļu
atliekvielu
uzraudzības un kontroles likumdošanas
pilnveidošanā, sniedzot viedokli par EK
izstrādātajiem
regulu
priekšlikumiem.
Pārstāvētas lauksaimnieku intereses dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu aprites likumdošanas
ekspertu darba grupā attiecībā uz EK regulas
projektu un vadlīniju (tehniskās specifikācijas)
prasībām par blakusproduktu apriti (importa
prasības, pārstrādātu kūtsmēslu eksporta
nosacījumi, transformācijas parametri biogāzē
vai kompostā, tehniskie parametri Brūka
gazifikācijas
metodei,
mikrobioloģiskie
standarti jēlai lolojumdzīvnieku barībai,
pārstrādātu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu
ieguve no insektiem, TRACES sistēma,
izsekojamības nodrošināšana). Pārstāvētas
Latvijas intereses jautājumos par pārstrādātā
dzīvnieku
olbaltuma
(PAP)
eksporta
nosacījumiem, insekta PAP izmantošanu
dzīvnieku barībā, rezistento aitu selekcijas
programmu, hroniskās novājēšanas slimības
uzraudzības programmu, dzīvnieku barības
ražotāju reģistrēšanu, dzīvnieku barības
marķēšanu.
Nodrošināta nacionālo interešu pārstāvēšanu
darbā pie Latvijai svarīgā Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas priekšlikuma par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu. Pārstāvētas Latvijas intereses
sanāksmē “Eiropas ieviešanas projekts ĢMO
ierobežotās izmantošanas un izplatīšanas vidē
jomā”. Nodrošināta nacionālo interešu
pārstāvēšana Orhūsas konvencijas/Kartahenas
protokola par bioloģisko daudzveidību otrajā

40

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
sanāksme par sabiedrības līdzdalību, pieeju
informācijai un sabiedrības izglītošanu ĢMO
jomā. Pārtikas nekaitīguma jomā līdzdalība
Komisijas regulu izstrādē, LV viedokļa
sagatavošanā, saskaņošanā ar sociālajiem
partneriem jautājumos par pārtikas piedevām,
fermentiem, aromatizētājiem, piesārņojuma
normām,
pārtikas
mikrobioloģiskajiem
kritērijiem, pārtiku īpašām patērētāju grupām,
materiāliem saskarei ar pārtiku, vides un
industriālo piesārņojumu, dzeramo ūdeni (27
darba grupas). Dzīvnieku tirdzniecības,
labturības un barības jomā nodrošināta Latvijas
pārstāvniecība 17 EK un EP darba grupās un
izskatīti ap 300 dažādu dokumentu.
Nodrošināta informācijas aprite par SPS
(sanitārajiem
un
fitosanitārajiem)
paziņojumiem (vairāk nekā 300 dok.).
Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība
divās
konferencē par mājas (istabas) dzīvnieku
labturības jautājumiem: “Eiropas kompanjon
dzīvnieku labturība un aizsardzība” (Viļņa) un
“Suņu un kaķu identifikācija, vakcinācija un
pārvietošana ES. Kā uzlabot lolojumdzīvnieku
pases un TRACE sistēmu?”.
Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība dzīvnieku
barības
apritē
iesaistīto
nevalstisko
organizāciju
(FEFAC
un
EUROFAC)
organizētajā darba grupa par salmonellas radīto
risku novēršanu barībā.

5.36.

5.37.

Vadīt un koordinēt ZM ārpolitisko 31.12.2016.
principu definēšanu, ārējo interešu
īstenošanu un sadarbību nozares
kompetences jomās (t.sk., nodrošināt
ienākošās un izejošās ārvalstu augsta
līmeņa oficiālo delegāciju vizītes, ES
un starptautiski finansēto projektu
sagatavošanu
un
īstenošanas
uzraudzību,
ZM
dalību
starptautiskajās organizācijās).
Pilnveidot dokumentu apriti un
pārvaldību ministrijā (to skaitā,
ierobežotas pieejamības informācijas
un valsts noslēpuma objektu).

31.12.2016.

SLSAD

TTAD, LD,
ZD, MD,
VPD, BFD

Pilnveidota dokumentu “Dienesta vajadzībām”
aprite un ir nodrošināta iespēja izmantot valsts
informācijas
sistēmu
ESVIS
(Eiropas
Savienības valsts informācijas sistēma)

AD
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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
dokumentu apritei.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

Nodrošināt ministrijai nepieciešamo
iepirkumu plānošanas un realizēšanas
procesu, vienlaikus samazinot ES
fondu
līdzfinansēto
aktivitāšu
realizēšanas specifikāciju izstrādei
nepieciešamo laiku.

31.12.2016.

AD

Ministrijas administratīvā darba nodrošināšanai
nepieciešamo iepirkumu realizēšana tiek veikta
plānveidīgi, ņemot vērā ministrijas vajadzības
un pieejamos finanšu resursus, kā arī ES fondu
līdzfinansēto aktivitāšu realizācijā tiek
piesaistīti nepieciešamie speciālisti, lai
maksimāli ātri izstrādātu un precizētu
attiecīgās aktivitātes specifikācijas, kas
nepieciešamas iepirkuma veikšanai.

Nodrošināt
ministrijā
izstrādāto
iepirkuma līgumu atbilstošu kvalitāti
un pilnveidot noslēgto līgumu izpildes
kontroli.

31.12.2016.

AD

Iepirkumu līgumi tiek sagatavoti atbilstoši
ministrijā
noteiktajai
kārtībai
Nr.21
(07.10.2013.), kā arī ievērojot Ministru
kabineta instrukcijā Nr.7 (02.07.2013.)
“Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu
civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas
instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” un
Ministru
kabineta
instrukcijā
Nr.
3
(20.09.2016.) “Ārvalstu finanšu instrumentu
finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un
slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes
iestādēs” noteikto kārtību. Par katra līguma
izpildi ir noteikta atbildīgā persona, kura
uzrauga līguma pienācīgu un savlaicīgu izpildi.

Nodrošināt ministrijas informācijas 31.12.2016.
sistēmu iekšējo procedūru izstrādi
informācijas tehnoloģiju pārvaldības
procesu reglamentēšanai, kā arī
pilnveidot
ministrijā
lietotās
informācijas sistēmas (DVS, RVS
u.c.).
Nodrošināt departamentu funkciju un
31.12.2016.
uzdevumu izpildi saskaņā ar
struktūrvienību reglamentiem.
Līdz 2016. gada beigām apstiprināt
30.12.2016.
vidēja termiņa darbības stratēģijas ZM
padotības valsts kapitālsabiedrībām un
valsts izšķirošajā ietekmē esošajām
kapitālsabiedrībām ar noteiktiem
nefinanšu mērķiem un finanšu

AD

Ir noslēgti uzturēšanas līgumi par DVS un
RVS uzturēšanu un jaunināšanu. Sistēmu
atjaunināšana (kļūdu labojumi, papildus
konfigurācija utt.) tiek veikta ne retāk kā reizi
ceturksnī.

Visi departamenti

Lai nodrošinātu ZM funkciju un uzdevumu
izpildi precizēts LD un tā nodaļu reglaments.

BFD

MD, LAAD,
SLSAD
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2015. gadā. AS “Latvijas valsts meži” –
finanšu un nefinanšu mērķu izpilde ir novērtēta
ar novērtējumu “ļoti labi”.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” – finanšu un nefinanšu mērķu izpilde
novērtēta ar novērtējumu “ļoti labi”.
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” – finanšu un nefinanšu mērķu izpilde
novērtēta ar novērtējumu “labi”. Valdei uzdots

Nr.
p.k.

Uzdevumi
mērķiem. (t.sk. nodrošināt darbības
rezultātu ikgadēju izvērtēšanu;
izveidot profesionālas padomes un
uzsākt to darbību )/ VRP 19.2.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma
izpildes gaitu un rezultātiem
turpmāk pārskatam pievienot valdes vērtējumu
par darbības stratēģijā noteikto finanšu un
nefinanšu mērķu izpildi.
VSIA “Meliorprojekts” – finanšu un nefinanšu
mērķu izpilde novērtēta ar novērtējumu
“apmierinoši”.
Valdei
uzdots
turpmāk
pārskatam pievienot valdes vērtējumu par
darbības stratēģijā noteikto finanšu un
nefinanšu mērķu izpildi.
2016. gada 11. jūlijā tika iecelta AS “Latvijas
valsts meži” neatkarīga padome 5 locekļu
sastāvā. AS “Latvijas valsts meži” vidēja
termiņa darbības stratēģija ar pielikumiem ir
apstiprināta ar AS “Latvijas valsts meži”
ārkārtas akcionāru sapulces 24.10.2016.
lēmumu.
Pārējām
kapitālsabiedrībām
stratēģijas ir izstrādes stadijā.

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

Pielikumā: Pārskats par Zemkopības ministrijā 2016. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem .
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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Pielikums
Pārskats par Zemkopības ministrijā 2016. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem
Nr.
p.k.

Normatīvā akta
veids

1.

MK noteikumi

2.

MK noteikumi

3.

4.

MK noteikumi

MK noteikumi

5.

MK noteikumi

6.

MK noteikumi

Normatīvā akta nosaukums*

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
Grozījumi MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.245 “Zemkopības ministrijas nolikums”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra
noteikumos Nr.599 “Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības
garantiju
fonda,
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku
un
zivsaimniecības
attīstībai
finansējuma
administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
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"
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
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"”
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
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Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

1.pusgads

JD

23.08.2016.

1.pusgads

LAAD

19.04.2016

Izpilde
Apstiprināts
Iesniegts**
(datums)
VK (datums)

Komentāri***

(Grozījumus MKN
ierosinājis TTAD)

1.pusgads

LAAD

29.03.2016

Grozījumi
veikti
vairākkārtēji gada laikā

27.09.2016

1.pusgads

LAAD

27.09.2016
20.12.2016

1.pusgads

LAAD

14.06..2016

1.pusgads

LAAD

07.06.2016

Grozījumi
veikti
vairākkārtēji gada laikā

7.

MK noteikumi

8.

MK noteikumi

9.

MK noteikumi

10.

MK noteikumi

11.

MK noteikumi

12.

MK noteikumi

13.

MK noteikumi

14.

MK noteikumi

15.

MK noteikumi

uzņēmējdarbības uzsākšanai"”
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"
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"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra
noteikumos Nr.557 "De minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtība
lauksaimniecības nozarē"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra
noteikumos Nr.558 "De minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras
nozarē"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa
noteikumos Nr.192 "Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra
noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai
ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai
un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra
noteikumos Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta
noteikumos Nr.492 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra
noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
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1.pusgads

LAAD

02.08.2016

1.pusgads

LAAD

08.03.2016

1.pusgads

LAAD

12.04.2016

1.pusgads

LAAD

12.04.2016

1.pusgads

LAAD

23.02.2016

1.pusgads

LAAD

16.04.2016

1.pusgads

LAAD

13.12.2016

1.pusgads

LAAD

04.10.2016

1.pusgads

LAAD

23.02.2016

16.

MK noteikumi

17.

MK noteikumi

18.

MK noteikumi

19.

MK noteikumi

21.

MK noteikumi

22.

MK noteikumi

23.

MK noteikumi

Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju
grupu un organizāciju izveide"”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīlī 1.pusgads
noteikumos Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts
atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maijā 1.pusgads
noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai”

LAAD

-

LAAD

02.02.2016

Grozījumu
veikšana
zaudēja aktualitāti.

Grozījumi
veikti
vairākkārtēji gada laikā

05.07.2016
01.11.2016

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augustā 1.pusgads
noteikumos Nr.669 „Kārtība, kādā administrē un
uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka
iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no
fonda”
Grozījumi 2014. gada 8. jūlija Ministru kabineta 1.pusgads
noteikumos Nr.382 “Traktortehnikas un tās piekabju
pārbūves noteikumi”

LAAD

-

LD

13.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija 1.pusgads
noteikumos Nr.447 „Noteikumi par šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības
atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku
audzēšanas
saimniecības
statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija 1.pusgads
noteikumos Nr.567 „Noteikumi par šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju
atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas
kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija 1.pusgads
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”

LD

19.05.2016.

LD

19.05.2016.

LD

12.04.2016.
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-

-

Grozījumu
veikšana
atlikta,
ņemot
vērā
plānotās diskusijas par
kopfondu izveidi.
2016. gada 13. decembra
MK noteikumi Nr.770
“Traktortehnikas un tās
piekabju
pārbūves
noteikumi”

24.

MK noteikumi

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

LD

03.01.2017.

25.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

13.09.2016.

26.

MK noteikumi

1.un 2.
pusgads

LD

16.02.2016.
un
07.06.2016.

27.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

21.06.2016.

28.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

14.06.2016.

29.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

16.08.2016.

30.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

16.08.2016.

31.

MK noteikumi

1.pusgads

ZD

22.03.2016.

32.

MK noteikumi

1.pusgads

ZD

26.04.2016.

33.

MK noteikumi

1.pusgads

TTAD

34.

MK noteikumi

„Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības
kārtība”
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija
noteikumos
Nr.393
„Lauksaimniecības
un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība””
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra
noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija
noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko
īpašību novērtēšanas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra
noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga
nolikums”
Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.295
“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
Grozījumi MK 9.12.2014. noteikumos Nr. 753
“Zvejas un akvakultūras ražotāju grupu atzīšanas
kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un
tās kontroles kārtība”
Grozījumi 2011.gada 1.novembra Ministru kabineta
noteikumos Nr.841 “Kārtība, kādā tiek vākta un
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu
cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata
periodā”
Grozījumi 2008.gada 4.novembra Ministru kabineta
noteikumos Nr.921 “Noteikumi projekts par augļu un
dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības

1.pusgads

TTAD
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16.08.2016.

Nebija
nepieciešama
noteikumu
izstrāde
2016.gada
1.pusgadā,
līdz ar to grozījumi
izstrādāti vēlāk.

Grozījumi
veikti
vairākkārtēji gada laikā

nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām”
MK noteikumu grozījumu projekts “Tiešo maksājumu 1.pusgads
piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”
Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku 1.pusgads
apvidos”
Grozījumi likumā "Par koku un apaļo kokmateriālu 1.pusgads
uzskaiti darījumos"

(Nr.549)

35.

MK noteikumi

36.

Likums

37.

Likums

38.

Likums

Grozījumi Meliorācijas likumā.

1.pusgads

MD

39.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2014.gada 16.septembra noteikumos 1.pusgads
Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju
būvnoteikumi”.

MD

40.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2014. gada 22. jūlija noteikumos 1.pusgads
Nr.421 „Medību noteikumi”

MD

06.09.2016.

41.

MK noteikumi

1.pusgads

MD

10.05.20
16.

42.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

02.02.2016.

43.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

12.01.2016.

44.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2015.gada 4.augusta noteikumos
“Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā" īstenošanai”;
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra
noteikumos Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un
kazām”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra
noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai"
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta
noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un
dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas
uzliesmojuma laikā"

1.pusgads

VPD

04.10.2016.
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TTAD

15.03.2016

MD

Tiek izskatīts Saeimas
komisijā 2.lasījumā

MD

Mainījies administratīvo
pārkāpumu kodifikācijas
procesa termiņš
Tiek skatīts Saeimas
komisijā 2.lasījumā
Priekšlikumi izstrādāti.
EM 2017.gada I pusgadā
gatavos
MK
not.
projektu
MK Nr. 598 “Grozījums
Ministru kabineta 2014.
gada
22.
jūlija
noteikumos Nr. 421
"Medību noteikumi””

45.

MK noteikumi

46.

MK noteikumi

47.

MK noteikumi

48.

MK noteikumi

49.

MK noteikumi

50.

MK noteikumi

51.

MK noteikumi

52.

MK noteikumi

53.

MK noteikumi

54.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra
noteikumos Nr.35
„Kārtība, kādā izsniedzamas,
apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās
atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija
noteikumos Nr.600 „Veterināro zāļu reģistrēšanas
kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra
noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības
un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija
noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā izsniedz un anulē
sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā
derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu”
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta
noteikumos Nr.864 „Noteikumi par references
laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas
kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām
un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas,
dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija
noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas
noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra
noteikumos Nr.623 „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu
kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma
prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija
noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība"
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai";
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1.pusgads

VPD

26.01.2016.

1.pusgads

VPD

31.05.2016.

1.pusgads

VPD

31.05.2016.

1.pusgads

VPD

31.05.2016.

1.pusgads

VPD

09.02.2016.

1.pusgads

VPD

-

1.pusgads

VPD

02.08.2016.

1.pusgads

VPD

21.06.2016.

1.pusgads

VPD

31.05.2016.

2.pusgads

LAAD

12.01.2016.

-

Projekta
izstrāde
nav
aktuāla,
nepieciešamā
tiesību norma iestrādāta
likumprojektā „Grozījumi
Pārtikas aprites uzraudzības
likumā”
(VSS-909),
iesniegts VK 23.12.2016.

55

MK noteikumi

56.

MK noteikumi

57.

MK noteikumi

58.

MK noteikumi

59.

MK noteikumi

60.

MK noteikumi

61.

MK noteikumi

62.

MK noteikumi

63.

MK noteikumi

Grozījumi 2009. gada 15. septembra Ministru kabineta 2.pusgads
noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas
prasības un kontroles kārtība"
Grozījumi 2010. gada 12. maija Ministru kabineta 2.pusgads
noteikumos Nr.435 “Traktortehnikas un tās piekabju
reģistrācijas noteikumi”

LD

Grozījumi 2010. gada 2. marta Ministru kabineta 2.pusgads
noteikumos Nr.206 “Noteikumi par prasībām
komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem,
kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību,
traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā
arī apmācību kontroles kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija 2.pusgads
noteikumos Nr.420 „ Liellopu, cūku, aitu, kazu un
zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju
sertifikācijas kārtība”
Grozījumi MK 2013.gada 17.septembra noteikumos 2.pusgads
Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko
maksas pakalpojuma cenrādis ”

LD

-

-

LD

-

-

LD

04.10.2016.

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra
noteikumos Nr.99 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā
administrēšanas un uzraudzības kārtību””
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.aprīļa
noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla
atbilstības kritēriju un aprites noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra
noteikumos Nr.1026 "Noteikumi par valsts nodevu
sēklu aprites jomā”

2.pusgads

LD

15.07.2016.

2.pusgads

LD

20.12.2016.

2.pusgads

LD

-

-

Plānots pieņemt MK līdz
31.01.2017.

2.pusgads

LD

-

-

Nolemts atlikt normatīvā
akta izstrādi uz
2017.gadu.
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14.06.2016.

20.10.2016.
VSS-1008

LD

Saistībā ar Satiksmes
ministrijas izstrādātajiem
grozījumiem Ceļu
satiksmes likumā, kas
stājās spēkā 01.01.2017.
sagatavotā noteikumu
projektu izstrāde tika
apturēta. Šobrīd norit
atkārtots saskaņošanas
process.
Šobrīd notiek grozījumu
projekta izstrāde.

Grozījumi MK
noteikumos nebija
nepieciešami.
Izstrādāti grozījumi
sadarbībā ar VPD.

64.

Likums

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu likumā

2.pusgads

LD

-

-

65.

Likums

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā

2.pusgads

LD

-

-

66.

Likums

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

2.pusgads

LD

-

-

67.

Likums

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

2.pusgads

LD

-

-

68.

Likumprojekts

„Grozījums ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas 2.pusgads
likumā”

LD

-

-
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Likumprojekts izskatīts
Tieslietu ministrijas
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
patstāvīgā darba grupā.
Likumprojekts izskatīts
Tieslietu ministrijas
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
patstāvīgā darba grupā.
Likumprojekts Saeimas
Tautsaimniecības
komisijā noraidīts.
Nolemts atlikt normatīvā
akta izstrādi uz
2017.gadu.
Likumprojekts
sagatavots un divas
reizes nosūtīts
izskatīšanai Tieslietu
ministrijas Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksa
pastāvīgajai darba grupā,
kura projektu noraidīja
juridisku iemeslu dēļ. Tā
kā līdz 2018.gada
1.novembrim Ciltsdarba
un dzīvnieku audzēšanas
likums ir jāizstrādā jaunā
redakcijā un ņemot vērā
arī to, ka Saeimā līdz
2016.gada oktobrim
nenotika Administratīvo
pārkāpumu procesa
likuma virzība, nolemts
pārtraukt Ciltsdarba un
dzīvnieku audzēšanas
likuma grozījumu
virzību un plānoto
administratīvos
pārkāpumu sadaļu ietvert
jaunajā Ciltsdarba un
dzīvnieku audzēšanas
likumā. Likumprojekta
tālāka virzība plānota

69.

MK noteikumi

70.

Likums

71.

MK noteikumi

72.

MK noteikumi

73.

MK noteikumi

74.

MK noteikumi

75.

MK noteikumi

76.

MK noteikumi

77.

MK noteikumi

78.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra
noteikumos Nr.1123 “Traktortehnikas vadītāja tiesību
iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas
vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas,
atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”
Grozījumi Zvejniecības likumā

2.pusgads

LD

-

-

2.pusgads

ZD

-

-

Grozījumi MK 11.08.2009. noteikumos Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
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”
Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.296
“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos
un ekonomiskās zonas ūdeņos”
Grozījumi MK 23.12.2014. noteikumos Nr. 796
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
Grozījumi MK 30.11.2009. noteikumos Nr.1375
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
Grozījumi 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta
noteikumos Nr.1348 “Lauku saimniecību uzskaites
datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības
kārtība”
Grozījumi 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".
Grozījumi 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74
"Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus
intervences pasākumi augļkopības un lopkopības

2.pusgads

ZD

08.11.2016.

2.pusgads

ZD

01.11.2016.

2.pusgads

ZD

13.09.2016.

2.pusgads

ZD

08.11.2016.

2.pusgads

ZD

20.12.2016.

2.pusgads

TTAD

-

2.pusgads

TTAD

11.10.2016.
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2017.gadā.
Izvērtējot prioritātes
traktortehnikas un tās
piekabju aprites jomā,
minētā MK noteikumu
projekta izstrāde tika
atcelta.
Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016. gada
13.decembra sēdes
protokola Nr.68 67.§ 3.
punktu, izpilde pārcelta
uz 2017.gada II pusgadu.

-

(Nr.675)

2.pusgads

TTAD

-

-

MK noteikumu projekts
izsludināts
VSS
12.01.2017. MK noteikumu
projekts
tiks
pieņemts

79.

MK noteikumi

80.

Likums

81.

produktu tirgū".
Grozījumi 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237
"Lauksaimniecības un pārstrādāto produktu Eiropas
Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas
kārtība".
Grozījumi Meža likumā

2017.gada 1.pusē.

2.pusgads

TTAD

2.pusgads

MD

MK noteikumi

Grozījumi MK 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 2.pusgads
„Meliorācijas kadastra noteikumi”

MD

82.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2014.gada 2.decembra noteikumos
Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi”.

2.pusgads

MD

83.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.228 “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas
kārtība”.

2.pusgads

MD

84.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2013.gada 26.marta noteikumos
Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”.

2.pusgads

MD

85.

MK noteikumi

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

2.pusgads

MD

53

-

05.07.2016.

-

Darbs netika uzsākts, jo vēl
nav pieņemti visi attiecīgie
ES tiesību akti.

Izstrādāti priekšlikumi
grozījumiem Meža
likumā, iekļaujot tajā
Administratīvo
pārkāpumu kodeksā
esošās sankcijas.
saskaņoti ar iesaistītajām
institūcijām. Iesniegti
Tieslietu ministrijā.
Tiks veikti pēc
Meliorācijas likuma
grozījumu spēkā
stāšanās.
Tiks veikti pēc likumā
“Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”
grozījumu spēkā
stāšanās.
Izstrādāti priekšlikumi
grozījumiem Ministru
kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos
Nr.228 “Mežam nodarīto
zaudējumu noteikšanas
kārtība”.
MK noteikumi Nr.432
“Grozījumi Ministru
kabineta 2013. gada 26.
marta noteikumos Nr.
159 "Noteikumi par
meža reproduktīvo
materiālu"”
Izstrādāts un nosūtīts
sabiedriskai apspriešanai
Ministru kabineta
noteikumu projekts
“Grozījumi 2012.gada
18.decembra noteikumos
Nr. 889 “Noteikumi par

atmežošanas
kompensācijas
noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību”.
86.

MK noteikumi

87.

MK noteikumi

88.

MK noteikumi

89.

MK noteikumi

90.

MK noteikumi

91.

MK noteikumi

92.

MK noteikumi

93.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumos Nr.881 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus govīm”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra
noteikumos Nr.1173 "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina
un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un
reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās
prakses vietu"
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa
noteikumos Nr.274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus
un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta
noteikumos Nr.580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības
valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis"
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija
noteikumos Nr.400 “Veterinārās prasības akvakultūras
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to
apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku
infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa
noteikumos
Nr.258
"Kārtība,
kādā
veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs
veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto
zāles"
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
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2.pusgads

VPD

16.08.2016.

2.pusgads

VPD

-

-

Ilgstošs
saskaņošanas
process ar NVO

2.pusgads

VPD

-

-

Projekta
sagatavošana
saistīta ar EK Regulu,
kuras
pieņemšana
aizkavējusies

2.pusgads

VPD

02.08.2016.

2.pusgads

VPD

02.08.2016.

2.pusgads

VPD

-

-

Projekts izsludināts VSS
21.07.2016. (VSS-705),
saskaņošana ar TM

2.pusgads

VPD

-

-

Projekta sagatavošanai
nepieciešami grozījumi
Farmācijas
likumā
(atbildīgā VM)

2.pusgads

VPD

-

-

Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas

apmācībai””

94.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra 2.pusgads
noteikumos Nr.959 “Labturības prasības sporta, darba
un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
izmantošanai sacensībās, darbā un atrakcijās”

VPD

-

-

95.

MK noteikumi

“Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija 2.pusgads
noteikumos Nr.730 " Dzīvnieku barības apritē
iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas
kārtība””.

VPD

-

-

96.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra 2.pusgads
noteikumos Nr.52 „Noteikumi par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”

VPD

-

-

97.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 2.pusgads
noteikumos Nr.1647 „Veterinārās prasības govju un
cūku apritei”

VPD

-

-

98.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra 2.pusgads

VPD

-

-
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sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Projekts nav sagatavots,
jo pieņemts lēmums
izdarīt
grozījumus
Dzīvnieku aizsardzības
likumā,
nosakot
aizliegumu
savvaļas
sugu
dzīvnieku
izmantošanai
cirka
izrādēs.
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Projekta
sagatavošana
nav
pabeigta,
jo
nepieciešami grozījumi
Dzīvnieku aizsardzības
likumā un jāsaņem EK
atbilde
uz
ZM
sagatavoto informāciju
par EU Pilot lietu
Nr.8635/16/ENVI. (ZM
vēstule EK nosūtīta
26.07.2016.).
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Atkārtoti izvērtējot MK

noteikumos Nr.844 „Mājputnu un inkubējamo olu
aprites kārtība”

99.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta 2.pusgads
noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām aitu un kazu apritei”

VPD

-

-

100.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta 2.pusgads
noteikumos Nr.818 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas
dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu
sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju
transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas
centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas
kārtību”

VPD

-

-

101.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija 2.pusgads
noteikumos Nr.529 „Veterinārās prasības buļļu
spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs
un ievešanai no trešajām valstīm”

VPD

-

-

102.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta 2.pusgads
noteikumos Nr.235 „Veterinārās prasības cūku sugas
dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas
Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām
valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas
sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība”

VPD

-

-
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protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums

projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)
103.

MK noteikumi

104.

MK noteikumi

105.

MK noteikumi

106.

MK noteikumi

107.

MK noteikumi

108.

MK noteikumi

109.

MK noteikumi

110.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra 2.pusgads
noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku
apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par
veterināro kontroli”
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija 2.pusgads
noteikumos Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku
labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod
dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī
dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu
reģistrācijas kārtību”

VPD

03.01.2017.

02.12.2016.

VPD

-

-

Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija
noteikumos Nr.489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū
izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas
gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu
marķēšanas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra
noteikumos Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto
personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra
noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa
noteikumos Nr.345 “Higiēnas un obligātās
nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā
apjomā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra
noteikumos Nr.624 „Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības augļu džemam,
ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam
kastaņu biezenim”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija
noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas
noteikumi”

2.pusgads

VPD

07.06.2016.

2.pusgads

VPD

07.06.2016.

2.pusgads

VPD

09.02.2016.

2.pusgads

VPD

-

-

Sagatavošanas procesā
jauni MK noteikumi.

2.pusgads

VPD

-

-

Projekts izsludināts VSS
02.12.2016. (VSS –
1030). Saskaņošana ar
EK, virzība apturēta līdz
03.03.2017.

2.pusgads

VPD

-

-

Projekta
sagatavošana
nenotika,
jo
nav
pieņemtas divas plānotās
regulas.
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111.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija 2.pusgads
noteikumos Nr.369 “Obligātās nekaitīguma prasības
pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus
šķīdinātājus”

VPD

-

-

112.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa 2.pusgads
noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”

VPD

-

-

113.

MK noteikumi

VPD

21.06.2016.

114.

MK noteikumi

VPD

05.07.2016.

115.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.oktobra 2.pusgads
noteikumos Nr.1204 „Dzīvnieku un no tiem iegūto
produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas
Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par
bioloģisko lauksaimniecību”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta 2.pusgads
noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija 2.pusgads
noteikumos Nr.525 “Kārtība, kādā novērtējama
jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes
prasībām”

VPD

-

-

116.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija 2.pusgads
noteikumos
Nr.457 “Noteikumi
par
ģenētiski

VPD

-

-
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Darbs
pie
projekta
turpinās.
Komisijas
19.10.2016.
Direktīva
(ES) 2016/1855, ar ko
groza
Eiropas
Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2009/32/EK
par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā
uz
ekstrakcijas
šķīdinātājiem,
ko
izmanto
pārtikas
produktu un pārtikas
sastāvdaļu
ražošanā,
jāpārņem
līdz
08.11.2018.
Prasības, ko nosaka
Komisijas 06.10.2015.
Direktīva
(ES)
2015/1787, ar ko groza
II un III pielikumu
Padomes
Direktīvā
98/83/EK par dzeramā
ūdens kvalitāti, jāpārņem
līdz 27.10.2017. Darbs
pie projekta turpinās.

Atbilstoši EP regulai
Nr.2015/2283 sagatavoti
grozījumi
Pārtikas
aprites
uzraudzības
likumā
(likumprojekts
iesniegts
VK
23.12.2016.).
Projekta
sagatavošana
saistīta ar grozījumiem

modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”

Ģenētiski
modificēto
organismu aprites likumā
(projekts izsludināts VSS
01.12.2016. VSS-1180)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra 2.pusgads
noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības
un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra 2.pusgads
noteikumos Nr. 882 „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” valsts
pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību
cenrādis””
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra 2.pusgads
noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”

VPD

Likums

117.

MK noteikumi

118.

MK noteikumi

119.

MK noteikumi

120.

121.

13.01.2017.

VPD

01.11.2016.

VPD

-

-

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites 2.pusgads
likumā

VPD

-

Likumprojek
ts ir izskatīts
TM APK
darba grupas
sēdē un
izsludināts
VSS
01.12.2016.

Likums
Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Grozījumi Farmācijas likumā

2.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD

-

123.

Likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

2.pusgads

VPD

124.

Likums

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”

2.pusgads

VPD

122.

59

23.12.2016.
-

Atkārtoti izvērtējot MK
protokollēmumos dotos
uzdevumus Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
sakārtošanas
jomā,
pieņemts
lēmums
projektu
nesagatavot
(informēta
VK
ar
21.12.2016. vēstuli)

VM
nav
uzsākusi
projekta sagatavošanu,
tāpēc
nav
iesniegti
priekšlikumi
par
administratīvajiem
sodiem veterināro zāļu
aprites jomā

MK
12.12.2016.
Grozījumi tiks virzīti,
kad
likumprojekts
“Grozījumi Dzīvnieku
aizsardzības likumā” tiks

iesniegts
(iesniegts
03.01.2017.).
125.
126.

Likums
Likums

127.

MK noteikumi

128.

MK noteikumi

129.

MK noteikumi

130.

MK noteikumi

131.

MK noteikumi

132.

MK noteikumi

133.

MK noteikumi

134.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

135.
136.
137.

138.

MK noteikumi

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

2.pusgads
2.pusgads

Jaunie normatīvie akti
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība pasākumā „Inovācijas”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība pasākumā „Akvakultūras saimniecībām
paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju
pakalpojumi”
Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas 1.pusgads
Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu
informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem.
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju 1.pusgads
atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī
kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas
Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām.
MK noteikumus “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība 1.pusgads
meža nozares attīstībai”.
Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi
1.pusgads
Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība
1.pusgads
Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi
1.pusgads
Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas 1.pusgads
kārtība veterināro zāļu jomā
Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu 1.pusgads
izmēģinājuma projekta atbildīgajai personai.
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Saeimā
VK

03.01.2017.

VPD
VPD

-

LAAD

24.05.2016

ZD

29.03.2016.

ZD

01.03.2016.

-

Saskaņošana ar TM APK
komisiju

MK noteikumi tiks
apstiprināti 2017.gada I
pusgadā.

ZD

TTAD

31.05.2016

TTAD

14.06.2016.
(Nr.361)

MD

26.04.2016.

VPD
VPD
VPD
VPD

31.05.2016.
31.05.2016.
31.05.2016.
31.05.2016.

VPD

-

-

Projekts tiks virzīts pēc
tam, kad stāsies spēkā
grozījumi
Dzīvnieku
aizsardzības
likumā
(likumprojekts iesniegts

VK 03.01.2016.).
139.

MK rīkojums

140.

MK noteikumi

141.

MK noteikumi

142.

MK noteikumi

143.

MK noteikumi

144.

Likums

145.

MK noteikumi

146.

MK noteikumi

147.

MK noteikumi

148.

MK noteikumi

149.

150.

Ministru kabineta rīkojums „Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”
MK noteikumi “Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu
dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākuma „Atbalsts
meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli
notikumi” aktivitātē „Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un
slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma
ierīkošana un uzlabošana” īstenošanai”
2016. gada 16. novembra MK noteikumi Nr.731
“Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības
transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas
noteikumi
Ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības
uzraudzības kārtība lauksaimniecības nozarēs, izņemot
piena un piena produktu un augļu un dārzeņu sektoros.
Speciālais likums par Valmieras industriālo parku.

1.pusgads

VPD

10.02.2016.

1.pusgads

MD

14.06.2016.

2.pusgads

LD

16.11.2016.

2.pusgads

LD

03.01.2017.

2.pusgads

TTAD

-

-

2.pusgads

MD

Kārtība, kādā piešķir novietnēm ar nenozīmīgu skrepi 2.pusgads
riska vai kontrolētu skrepi riska statusu
Tuberkulozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas 2.pusgads
kārtība
Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma 2.pusgads
projekta atļaujas izsniegšanu, grozīšanu vai
atjaunošanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās.

VPD

-

-

VPD

-

-

VPD

-

-

Projekts tiks virzīts pēc
tam, kad stāsies spēkā
grozījumi
Dzīvnieku
aizsardzības
likumā
(likumprojekts
iesniegts
VK 03.01.2016.).

VPD

06.09.2016.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekts “Veterinārās, 2.pusgads
higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”
Noteikumi par pārtikas, kas paredzēta atsevišķām 2.pusgads
patērētāju grupām, paziņošanas, reģistrācijas, aprites
un valsts nodevas samaksas kārtību.

VPD

-

-

Noteikumu projekts tiks
virzīts saskaņā grozījumiem
Pārtikas aprites uzraudzības
likumā
(iesniegts
MK
23.12.2016.)

MK noteikumi

Noteikumi

VPD

-

-

Ministru

par

pārtikā

aizliegto

un

ierobežoti 2.pusgads
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Darbs netika uzsākts, jo ES
nav pieņēmusi attiecīgos ES
īstenošanas un deleģētos
tiesību aktus.
Projekts izstrādāts , notiek
saskaņošana
Ilgstoša saskaņošana ar
Latvijas Aitu audzētāju
asociāciju un PVD
Ilgstoša saskaņošana ar
PVD

kabineta

2016.

izmantojamo augu un augu daļu sarakstu.

151.

MK rīkojums

gada 5. jūlija protokola
Nr.33 24§ uzliek ZM par
pienākumu līdz 2017. gada
1.
jūlijam
izstrādāt
izmantošanai
pārtikā
aizliegto un ierobežoti
lietojamo augu, augu daļu
un to produktu sarakstu.
Darbs pie projekta turpinās.

Ministru kabineta rīkojums „Par finanšu līdzekļu 2.pusgads
piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”

VPD

11.10.2016.

Iepriekš neplānotie normatīvie akti
1.

2.

MK noteikumi

MK noteikumi

3.

MK noteikumi

4.

MK noteikumi

5.

MK noteikumi

6.

ZM kārtība

7.

8.

MK noteikumi

MK noteikumi

Grozījumi MK 2015.gada 8.septembra noteikumos
Nr.521 “Valsts un ES atbalsta piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības kārtība piena
produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības
iestādēs”
Grozījumi MK 2016.gada 14.jūnija MK noteikumos
Nr.361 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām”
ES ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība
piena ražotājiem
Kārtība, kādā piena ražotājiem piešķir ES atbalstu par
piena ražošanas samazināšanu
MK noteikumu grozījumu projekts “Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”
Par Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgus
vadības un uzraudzības informācijas sistēmas
administrēšanu
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra
noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās
prakses
iestādēm
un
veterinārmedicīniskā
pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un
reģistrācijas anulēšanas kārtība"
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra
noteikumos Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un
kazām”
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06.12.2016.

TTAD

TTAD

16.11.2016.

TTAD

25.10.2016.

TTAD

13.09.2016.

TTAD

25.10.2016.

TTAD

26.10.2016.

23.08.2016.

VPD

16.08.2016.

VPD

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām”
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 20.maija
noteikumos
Nr.251
„Slimības
Maedi-Visna
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām”
Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra
noteikumos Nr.809 „Amerikas peru puves
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa
noteikumos Nr.275 „Prasības tādu dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu
apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija
noteikumos
Nr.
401
„Prasības
atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu
darbībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta
noteikumos Nr.582 „Mutes un nagu sērgas
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija
noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas
vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra
noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra
publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
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VPD

VPD

VPD

16.08.2016.

16.08.2016.

16.08.2016.

06.12.2016.

VPD
16.11.2016.

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

12.04.2016.

19.04.2016.

30.08.2016.

04.10.2016.

16.11.2016.

20.12.2016.

VPD

VPD

04.10.2016.

21.

22.

23.

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

24.

MK rīkojums

25.

MK rīkojums

26.

MK rīkojums

27.

MK protokollēmums

28.

MK noteikumi

29.

MK noteikumi

30.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumos Nr.694 "Ābolu un bumbieru sidra
obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu
marķējuma prasības"
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta
noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības
plāns 2017. – 2019.gadam
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.64, 34.§) „Noteikumu
projekts ”Prasības uztura bagātinātājiem”” 3.punkta
3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma
izpildi
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra
noteikumos Nr. 705 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi"”
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"”

VPD

28.06.2016.

20.09.2016.

VPD
11.10.2016.

VPD

VPD

15.06.2016.

VPD

06.12.2016.

VPD

27.04.2016.
05.07.2016.

VPD

LAAD

13.12.2016.

LAAD

31.05.2016.
13.12.2016.

Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumi
Nr.722 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta

ZD
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08.11.2016.

Grozījumi veikti
vairākkārtēji gada laikā

31.

MK noteikumi

32.

MK noteikumi

33.

MK noteikumi

34.

MK noteikumi

35.

MK noteikumi

36.

MK noteikumi

37.

MK noteikumi

38.

MK noteikumi

39.

MK noteikumi

piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts saglabāšanas
pasākumiem""
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta
noteikumos Nr. 136 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes
modernizācija""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas
un izkraušanas vietas""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija
noteikumos Nr. 402 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra
noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija
noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības
pasākumi""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta
noteikumos Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde""
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi
Nr.790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu
privātajos ūdeņos”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta
noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem".
Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19.
decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda
nolikums"
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ZD

22.11.2016.

ZD

13.12.2016.

ZD

13.12.2016.

ZD

06.09.2016.

ZD

16.08.2016.

ZD

22.11.2016.

2.pusgads

ZD

13.12.2016.

2.pusgads

ZD

22.11.2016.

2.pusgads

ZD

16.11.2016.

40.

MK noteikumi

41.

MK noteikumi

42.

MK noteikumi

43.

“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra
noteikumos Nr.506 “Mēslošanas līdzekļu un
substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 “Meža
inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto
personu darbības uzraudzības kārtība”

LD

03.05.2016.

MD

21.06.2016

Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Meža
inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas
aprites noteikumi”

MD

21.06.2016.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 394 “Grozījumi
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos
Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"”

MD

21.06.2016.

44.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 393 “Valsts meža
dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

MD

21.06.2016.

45.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 763“ Grozījums
Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra
noteikumos Nr. 1455 „Medību saimniecības attīstības
fonda nolikums””

MD

06.12.2016.
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