APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: ______

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2017.gada darba plāns
Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

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.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Īstenot vienotu dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites un to atliekvielu uzraudzības,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites politiku, lai nodrošinātu
augstu dzīvnieku veselības līmeni, drošas pārtikas apriti un sabiedrības veselības
aizsardzību.
Īstenot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites politiku, veicinot augstu sabiedrības
veselības līmeni un patērētāju tiesību aizsardzību atbilstoši valsts ekonomiskajai attīstībai,
t.sk. eksporta veicināšanas interesēm.
Turpināt rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu paredzēto pasākumu
ieviešanu.
Turpināt vienotas dzīvnieku veselības datubāzes ieviešanu.

31.12.2017.

VPD

31.12.2017

VPD

31.12.2017.

VPD

31.12.2017.

VPD

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.
Nodrošināt EK lēmumu izpildi, lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus, veicinot
godīgu konkurenci starp uzņēmējiem.
Samazināt administratīvo slogu pārtikas aprites jomā, pilnveidojot vienoto svaigpiena
kvalitātes elektronisko datubāzi.
Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

31.12.2017.

VPD

31.12.2017.

VPD

31.12.2017.

VPD

31.12.2017.

VPD

Nodrošināt un pilnveidot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā (Dzīvnieku
aizsardzības un labturības konsultatīvā padome).

31.12.2017.

VPD

1

TTAD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

1.10.

Veicināt dzīvnieku un pārtikas produktu eksporta iespējas uz trešajām valstīm.

31.12.2017.

VPD

1.11.

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

31.12.2017.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

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

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Uzraudzīt ELFLA un EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību 2014.-2020. gadam 31.12.2017.
un pilnveidot attiecīgos nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, kā arī nodrošināt
ELFLA un EJZF vadošo iestāžu funkciju izpildi
Lauku attīstības programmas ietvaros pilnveidot atbalsta nosacījumus - investīcijām
materiālajos aktīvos lauku saimniecībām konkurētspējas attīstībai, pārtikas uzņēmumiem 31.12.2017.
lauksaimniecības produktu pārstrādei, infrastruktūras attīstībai.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu un pilnveidot atbalsta nosacījumus vides, klimata un 31.12.2017.
lauku ainavas uzlabošanai, t.sk. bioloģiskajai lauksaimniecībai, ieguldījumiem mežu
dzīvotspējas uzlabošanā.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu un pilnveidot atbalsta nosacījumus no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pašvaldībām un lauku uzņēmējiem infrastruktūras 31.12.2017.
attīstībai.
Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam, pilnveidojot atbalsta 31.12.2017.
pasākumu īstenošanas nosacījumus.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu un pilnveidot atbalsta nosacījumus Sabiedrības virzītu
vietējo stratēģiju īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 31.12.2017.
2020. gadam ietvaros.
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 30.06.2017
pasākuma “Sadarbība” ietvaros
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju īstenošanai 30.06.2017.
sadarbības veicināšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu un pilnveidot atbalsta nosacījumus zināšanu pārneses
un konsultāciju pakalpojumu izmantošanai, mazo un vidējo saimniecību attīstībai, 31.12.2017.
jaunajiem lauksaimniekiem, lauku tūrisma attīstībai, darbības dažādošanai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Nodrošināt lauksaimniecības produkcijas ražotājiem iekrāsotās dīzeļdegvielas, kurai
30.06.2017.
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, iegādes sistēmas darbību.
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LAAD

VRP 6.1.
LAAD

TAAD
VRP 6.1.

LAAD

TAAD

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

VRP 55.2.

LAAD

Nr.
p.k.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu un 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.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai publisko iepirkumu
jomā atbilstoši lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm. Turpināt līdzdarbību pie
zaļo publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanas, veicinot paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu īpatsvaru zaļajos publiskajos iepirkumos.
Veicināt efektīvu ES programmu skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem īstenošanu Latvijā.
Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās organizācijas pasākumu reformas pēc 2020. gada
priekšlikumu sagatavošana un pamatojuma sagatavošana par tiešo maksājumu
izlīdzināšanu.
ES tirgus instrumenti (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozarē) un
lauksaimniecības produktu tirgus veicināšana: dalība ES tiesību aktu projektu izstrādē,
attiecīgu Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde, lai nodrošinātu iepriekšminēto pasākumu
īstenošanu Latvijā, kā arī iepriekšminēto tirgus un veicināšanas pasākumu instrumentu
īstenošanas uzraudzība.
Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā.

31.12.2017.

TTAD

31.12.2017.

TTAD

31.12.2017.

TTAD

31.12.2017

TTAD

31.12.2017

TTAD

31.12.2017.

TTAD

2.18.

Tiešo maksājumu sistēma: saskaņot un aizstāvēt priekšlikumus par Eiropas Padomes vai
Eiropas Komisijas izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, vadlīnijām vai citiem darba
dokumentiem, sagatavot un paziņot Eiropas Komisijai par tiešo maksājumu ieviešanas
lēmumiem un piemērošanu, nodrošināt atbalsta shēmu nosacījumu izstrādi un 31.12.2017.
pilnveidošanu (mazo lauksaimnieku shēma, maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem,
brīvprātīgs saistītais atbalsts, maksājums par klimatam un videi labvēlīgām
lauksaimniecības praksēm (zaļināšanas maksājums)).
Nodrošināt savstarpējās atbilstības un integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas 31.12.2017.
darbību
Izstrādāt priekšlikumus pārtikas piegādes ķēdes regulējuma pilnveidošanā.
31.12.2017
Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana
Pārtikas nozares padomes ietvaros.
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

31.12.2017.

KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un virzīšana apspriešanai

2.20.

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

2.17.

2.19.

Atbildīgais
departaments

31.12.2017

TTAD

TTAD
TTAD
TTAD

VPD

VRP 9.1.

Nr.
p.k.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Dalība lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurences un preču eksporta kreditēšanas 31.12.2017
jomas pilnveidošanā
Izstrādāt „Latvijas Vides pasākumu programma (augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju 31.12.2017.
darbības programmu īstenošana)”
Nodrošināt Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.g. pasākumu 31.12.2017.
normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu īpaši akcentējot atbalstu zivju produkcijas noieta tirgu
paplašināšanai, akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu palielināšanai, zvejniecības
konkurētspējas nodrošināšanai.
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību zivsaimniecības nozares konkurētspējas attīstībai 31.12.2017.
un ar to saistīto dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.g. ietvaros.

Atbildīgais
departaments

TTAD

LD

2.26.

Ieviest Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto „klusēšanas – piekrišanas” principu
sēklaudzētāju reģistrācijā un sēklu tirdzniecības atļauju izsniegšanā.
Radīt tiesisko bāzi augļu koku un ogulāju šķirņu uzturēšanai šķirņu sarakstā.

31.12.2017.

LD

31.12.2017.

LD

Pilnveidot augu šķirņu selekcionāra atlīdzības sistēmu.

31.12.2017.

LD

2.29.

Izvērtēt iespējas PVN likmes diferencēšanai pārtikai

31.12.2017

LAAD

2.30.

Nodrošināt Koksnes un FLEGT regulas prasību izpildi

31.12.2017

Nodrošināt valsts un ES atbalsta normatīvo aktu izstrādi meža nozares, medību 31.12.2017
saimniecības un meliorācijas attīstībai, kā arī nodrošināt ieviešanas uzraudzību.

VRP 6.4

ZD

30.06.2017.

2.31.

VRP 6.4
VRP 55.2

ZD

Koordinēt un uzraudzīt Bioekonomikas stratēģijas izstrādi.

2.28.

MD

VRP 5.1.

TTAD

VRP 23.2

MD
MD

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

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un lauku iedzīvotāju,
uzņēmēju informētību par lauku un zivsaimniecības atkarīgo teritoriju attīstības iespējām
plānojot 2014.-2020.gada ES fondu atbalsta aktivitātes.
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31.12.2017

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

TTAD

2.25.

2.27.

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

ZD

Nr.
p.k.
3.2.

Uzdevumi

Sagatavot speciālistus ar augstāko 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 noteiktajās prioritārajās jomās

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

SLSAD

31.12.2017.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

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

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

Nodrošināt Latvijas teritoriju brīvu no ĢM kultūraugu audzēšanas, lai novērstu negatīvo
ietekmi uz vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību Latvijā.
Īstenot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017-2020.gadam un nodrošināt atbalstu
publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai
izmantošanai.
Eiropas Savienības un Latvijas zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšana, izstrādājot un
īstenojot ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un zivju resursu saglabāšanas pasākumus.
Pilnveidot nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti aramzemju un zālāju
apsaimniekošanā, gatavojoties obligātajai aramzemju un zālāju apsaimniekošanas emisiju
uzskaitei no 2021. gada 1.janvāra;
Atbalstīt izvēlēto modeļsaimniecību 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./
Pilnveidot normatīvos aktus, lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu ģenētisko resursu izmatošanu, kolekcionēšanu un saglabāšanu.
Valsts atbalsta zinātnisko pētījumu uzdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana. Zinātniskā
pētījuma gala pārskata izvērtēšana un apstiprināšana.
Pilnveidot normatīvos aktus, lai uzlabotu traktortehnikas un tās piekabju aprites normatīvo
regulējumu.
Harmonizēt sēklkopībā izvirzītās prasības atbilstoši ES likumdošanai
Pilnveidot substrātu reģistrācijas kārtību un bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo
mēslošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību.
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31.12.2017.

31.12.2017.

31.12.2017
31.12.2017.

ZD

VRP 6.4.

ZD

LD

LD

31.12.2017.

LD

31.12.2017.

LD

31.12.2017.

LD

31.12.2017.

LD

31.12.2017.

LD

VRP4.4.

Nr.
p.k.
4.11.

Uzdevumi

Uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

LD

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP 4.2.;

4.12.

Īstenot papildus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošus pasākumus mežsaimniecībā,
kas kompensē atmežošanas radīto ietekmi uz oglekļa bilanci

30.10.2018.

MD

Saeimas IAK lēmums
“Par uzdevumiem,
kas veicami, lai
nodrošinātu Latvijas
dabas resursu un
publisko aktīvu
ilgtspējīgu, efektīvu
un racionālu
apsaimniekošanu” un
ministru prezidenta
2016.gada 1.jūlija
rezolūciju Nr.
12/2016-JUR-117.

VRP 4.3. ;
Saeimas IAK lēmums
“Par uzdevumiem,
kas veicami, lai
nodrošinātu Latvijas
dabas resursu un
publisko aktīvu
ilgtspējīgu, efektīvu
un racionālu
apsaimniekošanu” un
ministru prezidenta
2016.gada 1.jūlija
rezolūciju Nr.
12/2016-JUR-117.

4.13.

Izstrādāt priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 2018.gadam” valsts budžeta
finansējuma piešķiršanai nacionālā meža monitoringa sistēmai zinātniski pamatotas
informācijas ieguvei par meža resursu un vides, t.sk. meža bioloģiskās daudzveidības,
stāvokli valstī.

31.12.2017.

MD

4.14.

Koordinēt meža ugunsdrošības
nodrošinājuma uzlabošanu.

tehniskā

31.12.2017.

MD

VRP 6.2.

4.15.

Nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu
uzturēšanu.

31.12.2017.

MD

VRP 6.3.

4.16.

Turpināt AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes programmu.

31.12.2017.

MD

VRP 6.7

4.17.

Atbalstīt Meliorācijas likuma grozījumu izskatīšanu Saeimas Tautsaimniecības komisijā.

01.07.2017.

MD

Nodrošināt Ministru kabineta noteikumu izstrādi pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem
Meliorācijas likumā

29.12.2017.

MD

4.18.

uzraudzības

un

meža

ugunsdzēsības
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Nr.
p.k.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

Uzdevumi

Nodrošināt sabiedrības informēšanu par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un medību
saimniecības ilgtspējīgu attīstību.
Veikt normatīvo aktu efektivitātes izvērtēšanu un pilnveidot normatīvos aktus, lai veicinātu
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, meža kapitāla vērtības pieaugumu, bioloģiskās un
ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu kopējo
meža nozares konkurētspēju un medību saimniecības ilgtspējīgu attīstību.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

MD

31.12.2017.

MD

Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus tiesību aktiem, lai noteiktu īpaši aizsargājamo sugu, 31.12.2017.
meža un ar mežu saistīto biotopu aizsargājamo platību īpatsvaru.

MD

Izstrādāt nacionālā meža monitoringa ietvaros meža bioloģiskās
novērtēšanas metodikas projektu.

MD

daudzveidības 31.12.2017.

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

5.2.

5.3.

5.4.

Nodrošināt un pilnveidot dokumentu apriti un to pārvaldību ministrijā (to skaitā,
ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma objektu), kā arī nodrošināt
ministrijas ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzskaiti, izmantošanu
un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā, kā arī veikt to dokumentu iznīcināšanu, kuri
vairs nav nepieciešami darba vajadzībām.
Nodrošināt ministrijai nepieciešamo iepirkumu plānošanas un realizēšanas procesu
pieejamā budžeta ietvaros, kā arī efektīvi izmantot Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Nodrošināt ministrijā izstrādāto iepirkuma līgumu atbilstošu kvalitāti un noslēgto līgumu
izpildes kontroli.
Pārvaldīt un uzturēt ministrijas pārziņā esošās informācijas sistēmas un IKT resursus,
nodrošinot to atbilstošu lietojamības veiktspēju, plānveida darbību un funkcionalitāti (t.sk.
e-pasta sistēma, grāmatvedības uzskaites un personāla vadības sistēma Horizon, dokumentu
vadības sistēma, LZIKIS, ERS u.c.).
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31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Saeimas IAK lēmums
“Par uzdevumiem,
kas veicami, lai
nodrošinātu Latvijas
dabas resursu un
publisko aktīvu
ilgtspējīgu, efektīvu
un racionālu
apsaimniekošanu” un
ministru prezidenta
2016.gada 1.jūlija
rezolūciju Nr.
12/2016-JUR-117.

Nr.
p.k.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Uzdevumi

Nodrošināt ministrijas un padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
attīstību, zemkopības nozares iestāžu darbības efektivitātes palielināšanu, pilnveidojot un
attīstot iestāžu darbības procesus, sadarbību un elektroniskos pakalpojumus, kā arī attīstot
centralizētu koplietošanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.
Nodrošināt sekmīgu, efektīvu Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam īstenošanas uzraudzību un plānošanas perioda
slēgšanu
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.
Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojumu
Vadīt un koordinēt efektīvas lauksaimniecības, pārtikas un lauku attīstības statistiskās
informācijas apriti starp Centrālās statistikas pārvaldi, Lauku atbalsta dienestu, Agroresursu
un ekonomikas institūtu un citām ministrijas padotības organizācijām
Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un
uzkrāšana, novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana, t.sk. sagatavot
Lauksaimniecības gada ziņojumu.
Uzraudzīt lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS)
darbības, koordinēt bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanu un
uzraudzīt lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmas (ISAMM) darbības.
Informatīvo materiālu sagatavošana par tiešo maksājumu nosacījumu un savstarpējās
atbilstības piemērošanu un to skaidrojumiem.
Nodrošināt ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību, ELGF vadošās iestādes
funkciju izpildi, uzraudzīt ELGF krāpšanas un korupcijas riska novēršanas pasākumu
īstenošanu, izvērtēt un iesniegt Eiropas Komisijai paziņojumus par konstatētajām
neatbilstībām ELGF.
Koordinēt ministrijā ar OECD saistītos jautājumus, veikt pētījumu projektu izvērtēšanu un,
izmantojot OECD pētījumu metodes un rekomendācijas, veikt analīzi jomās, kas saistītas ar
lauksaimniecības ekonomiku un videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību.
ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros izplatīto
dokumentu) izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un mežu nozaru intereses.
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

LAAD

31.12.2017

LAAD

31.12.2017

LAAD

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Līdzatbildīgais
departaments

ZD

TTAD

TTAD

TTAD

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD

TTAD
TTAD

31.12.2017
TTAD
31.12.2017

31.12.2017

TTAD

TTAD

VPD, ZD,
MD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.
5.16.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Jautājumu aprites koordinēšana ministrijā un padotības iestādēs par ES pakalpojumiem ES 31.12.2017
iekšējā tirgū, izvērtējot ES institūciju dokumentus un sagatavojot atbilstošu ministrijas
nostāju.

5.17.

Izstrādāt plānu „Stratēģija Eiropas Savienības programmu skolu apgādei ar pienu, augļiem
un dārzeņiem īstenošanai Latvijā”

5.18.

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.
Vadīt un koordinēt ZM ārpolitisko 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).

5.19.

30.06.2017

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

VPD, LD,
LAAD, ZD,
MD

TTAD

SLSAD

31.12.2017.

SLSAD

30.06.2017.

SLSAD

5.21.

Ierosināt un koordinēt ZM padotības iestāžu 2017.- 2019.g. darbības stratēģiju izstrādes un 30.06.2017.
apstiprināšanas procesu.

SLSAD

5.22.

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

31.12.2017.

SLSAD

Koordinēt un vadīt pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem
dalībai ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī citos
atbilstošos ES Ministru padomes formātos, un sanāksmēs.

31.12.2017.

SLSAD

Veikt novērtējumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pārvaldības un kontroles
sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka EK iesniegtās
izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par
periodu 01.07.2016.-30.06.2017.)

30.12.2017.

5.20.

5.23.

5.24.

Saskaņot un apstiprināt ZM 2017.- 2019.g. darbības stratēģijas projektu.
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ZM IAN

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD

LD,MD,VPD,
TTAD,ZD,
LAAD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.
5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

Uzdevumi

Nodrošināt 2017.gada prioritārā audita par valsts pārvaldes pakalpojumiem izpildi saskaņā
ar MK 26.10.2016. rīkojumu “Par kopējām valsts pārvaldes auditējamām prioritātēm
2017.gadam”
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2017.- 2021.g. sniegt novērtējumu par ministrijas
un padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām.
Nodrošināt nepārtrauktu ministrijā izveidotās Integrētās vadības sistēmas uzturēšanu

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

01.03.2018.

ZM IAN

30.12.2017.

ZM IAN

30.12.2017.

ZM IAN

Nodrošināt 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšanu kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir 31.07.2017.
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 31.12.2017.
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 31.12.2017.
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 31.12.2017.
Kompetentās iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 noteikto Eiropas Zivsaimniecības fonda
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 noteikto Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt 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.
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BFD

BFD

BFD

BFD

BFD
31.12.2017.

BFD
31.12.2017.

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

MD, LAAD

VRP 19.2.

Nr.
p.k.
5.34.

5.35.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot
datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites
sistēmā Horizon.
Piedalīties valsts pārvaldes reformu plāna izstrādē un tā īstenošanā

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.
JD

Uzlabot kvalitāti ministrijā izstrādājamo tiesību aktu projektu anotācijām, t.sk 31.12.2017.
administratīvā sloga ietekmes izvērtējumam un administratīvo izmaksu monetārajam
novērtējumam.
Stiprināt tiesiskās noteiktības principu ievērošanu ministrijas tiesību aktu un juridisko 31.12.2017.
dokumentu izstrādē
Pārskatīt un, ja nepieciešams, aktualizēt Zemkopības ministrijas pretkorupcijas risku 01.10.2017.
novērtējumu un pasākumus risku mazināšanai un Zemkopības ministrijas pretkorupcijas
pasākumu plānu.
Organizēt meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”
30.06.2017.

JD

31.12.2017.

Organizēt konkursu lauksaimniekiem “Sējējs -2017”
31.12.2017.

Visi
departamenti,
PSAN, IAN
un padotības
iestādes
SLSAD

JD
JD

Visi
departamenti,
PSAN, IAN

MD

PSAN

MD

PSAN

LD,TTAD,
VPD, LAAD

5.41.

5.42.

5.43.

Organizēt konkursu “Lielais loms - 2017”

31.12.2017.

Informēt sabiedrību par ES fondu un valsts budžeta finansētiem 2014.-2020.gadam
pasākumiem, finansējuma piesaistes un atbalsta 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.
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

BFD

31.12.2017.

Izstrādāt priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 2018.gadam” Meža
departamenta jomās.

Līdzatbildīgais
departaments

31.12.2017.

31.12.2017.

PSAN

ZD

PSAN

LAAD, ZD

PSAN

MK 16.07.2015.
rīkojums nr.393

Nr.
p.k.
5.45.

Uzdevumi

Nodrošināt departamentu funkciju un uzdevumu izpildi saskaņā ar struktūrvienību
reglamentiem.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

Visi
departamenti

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Apzīmējumi: s- uzdevums ZM stratēģijas darbības virziena ietvaros;

Pielikumā: Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2017. gadā (saskaņā ar Ministru kabineta
2014.g. 26.augusta sēdē Nr.24. 45.§ 13.13. apakšpunktā noteikto).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

M.Kreitiņš 67878712
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Pielikums
Zemkopības ministrijas 2017.g. darba plānam

Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2017. gadā.*
Nr.p
.k.

Normatīvā
akta veids

Normatīvā akta nosaukums

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1.

MK noteikumi

Grozījumi MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 “Zemkopības ministrijas nolikums”

1.pusgads

JD

2.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

3.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

4.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

5.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

6.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

7.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

8.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

9.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

10.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD
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MK noteikumi

1.pusgads

VPD

12.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 „Lauksaimniecības datu centra
publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām aitu un kazu apritei”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr.21 „Kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumos Nr.377 „Spirta aprites kārtība
farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības
iestādēs un veterinārmedicīnā”
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”
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 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”
Grozījums 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”

1.pusgads

VPD
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Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 „Klasiskā cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”
Grozījums 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 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 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"”

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

MK noteikumi

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"”

1.pusgads

LAAD

20.

MK noteikumi

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"

1.pusgads

LAAD

21.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr.320 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”

1.pusgads

LAAD

22.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”

1.pusgads

LAAD

23.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

24.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.769 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai
2014.–2020. gada plānošanas periodā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
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LAAD
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32.
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37.
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38.
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39.

MK noteikumi

40.
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Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai”
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 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”
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 381 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”
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 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta
dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai”
Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos"
Grozījumi MK 21.12.2010. noteikumos Nr.1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu
indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu
populāciju dabā (reintrodukcija)”
Grozījumi MK 10.03.2015. noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD
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1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

ZD

1.pusgads

TTAD

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par institūciju un
komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā,
saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā””
“Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un
dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi””
Grozījumi MK 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 “Reģistrēto dzīvnieku datubāzes esošās
informācijas izmantošanas kārtība”
Grozījumi MK 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības
kārtība”
Grozījumi MK 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”
Grozījumi MK 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība”
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1.pusgads

LD

15

1.pusgads

LD
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1.pusgads

LD
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MD
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Likums

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas
un sēklu tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību””.
Grozījumi MK 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi” (saistīts ar ML
pieņemšanu Saeimā)
Grozījumi MK 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
ierīko mežā, kāarī izsniedz atļauju tās ierīkošanai.”
Grozījumi MK 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju
būvnoteikumi”. (saistīts ar ML pieņemšanu Saeimā)
Grozījumi Ministru kabineta 18.05.2010.noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību” (saistīts ar ML pieņemšanu Saeimā)
Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

1.pusgads

VPD

55

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

1.pusgads

VPD

56.

Likums

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

1.pusgads

TTAD

57.

Likums

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

1.pusgads

MD

58.

Likums

Grozījumi Meliorācijas likumā.

1.pusgads

MD

59.

MK noteikumi
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2.pusgads
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VPD
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Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 767„Lauksaimniecības un pārtikas
produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību
reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski
modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21.j ūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku labturības
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76.
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prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku
patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā
uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr.326 „Veterināro zāļu izplatīšanas un
kontroles noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 „Noteikumi par ziņojamām,
reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām
sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu gripas uzliesmojuma
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 2011. gada 17. maija noteikumos Nr.369 „Obligātās nekaitīguma prasības
pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus”
Grozījumi MK Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 „Epizootiju uzliesmojuma un
draudu novēršanas 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 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"
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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"”

2.pusgads

LAAD

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 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”

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

ZD
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78.
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Grozījumi MK 11.08.2009. noteikumos Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”

2.pusgads

ZD
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Grozījumi MK 24.03.2015. noteikumos Nr. 141 ‘’Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi’’

2.pusgads

ZD
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Grozījumi MK 14.06.2016. noteikumos Nr.361 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”
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Grozījumi MK 14.10.2010. instrukcijā Nr.14 “Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības
informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.30 “Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts
tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
Grozījumi Ministru kabineta 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 MK 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 “Lauksaimniecības datu centra publisko
maksas pakalpojumu cenrādis”
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums”
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Grozījumi MK 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”
Grozījumi MK 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”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 „Mēslošanas līdzekļu un substrātu
identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.899 „Noteikumi par lopbarības augu
sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai”.
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1026 „Noteikumi par valsts nodevu sēklu
aprites jomā”.
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 “Mežam nodarīto zaudējumu
noteikšanas kārtība”.
Grozījumi MK 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības
zemi”. (saistīts ar ZPLA pieņemšanu Saeimā)
Grozījumi 2006.gada 19.septembra MK noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”
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MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

2.pusgads

MD
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Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr.
455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai”
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MD
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Likums
Likums
Likums
Likums
Likums
Likums

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Grozījumi Dzīvnieku barības likumā
Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”
Grozījumi Farmācijas likumā
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Zvejniecības likuma grozījumi
Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā
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Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”
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Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
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Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā
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Grozījumi Meža likumā
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8.
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Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” valsts pārvaldes uzdevumu
ietvaros veikto darbību cenrādis
Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles pasākumi
Kārtība, kādā novietnēm piešķir skrepi riska statusu
Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu
akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai
Prasības olu apritei nelielā apjomā
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Ministru kabineta noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16.
„Sadarbība” apakšpasākumā 16.1. „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un
ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un apakšpasākumā
16.2. „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”
Ministru kabineta noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16.
„Sadarbība” apakšpasākumā 16.3. “Sadarbība starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem kopīgu darba
procesu organizēšanā, iekārtu un resursu kopīgā izmantošanā, un tūrisma attīstībai un mārketingam””
Ministru kabineta noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības
grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”
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Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Akvakultūras saimniecībām
paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”
„Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība”

1.pusgads

ZD

1.pusgads

TTAD

1.pusgads

TTAD

1.pusgads

TTAD

MK noteikumi
MK noteikumi

Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augļkopības un lopkopības
produktu tirgū
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena, augļu un dārzeņu
piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs
Ministru kabineta noteikumi “Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”

1.pusgads
1.pusgads

LD
LD

16.

Likums

Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai

17.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

2.pusgads
2.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD
VPD

2.pusgads
2.pusgads
2.pusgads
2.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD
VPD
VPD
VPD

2.pusgads
2.pusgads

VPD
TTAD

2.pusgads

TTAD

2.pusgads

LD

10.

MK noteikumi

11.

MK noteikumi

12.

MK noteikumi

13.

MK noteikumi

14.
15.

27.

MK noteikumi

Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām
Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu izmēģinājuma projekta atbildīgajai personai
Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu, grozīšanu vai atjaunošanu
dzīvnieka izmantošanai procedūrās.
Tuberkulozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
Nodulārā dermatīta draudu novēršanas kārtība
Noteikumi par uztura bagātinātājos aizliegto un ierobežoti izmantojamo augu un augu daļu sarakstu
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā
Kārtība, kādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā piegādā galapatērētājam un higiēnas
prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Lauksaimniecības un pārstrādāto produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas
kārtība
Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas un savstarpējās atbilstības sistēmas īstenošanas kārtība

28.

Likums

“Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums” jaunā redakcijā

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK rīkojums
MK noteikumi

1.pusgads

MD

* - informācija iekļaujama ministrijas darba plānā saskaņā ar MK 2014.g. 26.augusta sēdē Nr.24. nolemto. Sarakstā uzrādīto normatīvo aktu veids, nosaukums, iesniegšanas termiņš ir
plānotie un darba gaitā var tikt koriģēti un papildināti.
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