APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: ______

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2017.gada darba plāna izpildi 1.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) Ministru kabineta noteikumu projekts “Hroniskās
1.1.
Īstenot vienotu dzīvnieku veselības,
novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles
pasākumi”; 2) MK 2017. gada 14. marta noteikumi
veterināro zāļu aprites un to
Nr.146 “Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem,
atliekvielu uzraudzības, dzīvnieku
no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī
atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību
izcelsmes
blakusproduktu
un
profilaksei un apkarošanai”; 3) MK 2017. gada
21. februāra noteikumi Nr.97 “grozījumi Ministru
atvasinātu produktu aprites politiku,
kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr.991
“Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas
lai nodrošinātu augstu dzīvnieku
kārtība”; 4) MK 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr.332
veselības līmeni, drošas pārtikas
“Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta
noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu
apriti un sabiedrības veselības
novēršanas kārtība””; 5) MK 2017.gada 17. janvāra
31.12.2017.
VPD
rīkojums Nr.27 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;
aizsardzību.
6) MK 2017. gada 17. janvāra rīkojums Nr.28 “Par
pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai”; 7) MK
2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr.334 “Grozījumi MK
2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi
par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no
trešajām valstīm””; 8) MK 2017. gada 16. februāra
rīkojums Nr.81 “Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku
mēra ierobežošanai”; 9) MK 2017. gada 13. jūnija
noteikumi Nr.333 “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
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Nr.
p.k.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

31.12.2017

Turpināt
rīcības
plānā
par
antimikrobiālās
rezistences
31.12.2017.
ierobežošanu paredzēto pasākumu
ieviešanu.
Turpināt
vienotas
dzīvnieku
31.12.2017.
veselības datubāzes ieviešanu.
Nodrošināt augsti profesionālu
pārtikas, veterināro un fitosanitāro 31.12.2017.
robežkontroli,
pastiprināti

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
veterinārajam dienestam””; 10) MK 2017. gada
27. jūnija noteikumi Nr.369 “Grozījumi Ministru
kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr.582
“Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu
novēršanas kārtība””; 11) – 14)
grozījumi ĀCM MK noteikumos: MK 10.01.2017. not.
Nr.27, MK 14.02.2017. not. Nr.85, MK 07.03.2017. not.
Nr.132 un MK 27.06.2017. not. Nr.370; 15) MK
2017. gada 7. marta noteikumi Nr.129 “Grozījumi
Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumos
Nr.377 spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības
uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un
veterinārmedicīnā””.
1) Ministru kabineta noteikumu projekts
„Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu
džemam, želejai, marmelādei, ievārījumam un
saldinātam kastaņu biezenim” – iesniegts VK;
2) Grozījumu projekts Ministru kabineta 2011. gada
19. oktobra noteikumos Nr.808 “Noteikumi par
materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku” – iesniegti VSS;
3) Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” – iesniegti DDS;
4) Grozījumu projekts Ministru kabineta 2011. gada
17. maija noteikumos Nr.369 “Obligātās nekaitīguma
prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus
šķīdinātājus”;
5) Ministru kabineta noteikumu projekts “Aizliegto un
ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un to produktu
saraksts izmantošanai pārtikā”.
Rīcības plāns apstiprināts ar Zemkopības ministrijas
2017. gada 11. maija rīkojumu Nr.72. Turpinās rīcības
plānā paredzēto pasākumu izpilde.

VPD

VPD

Kopā ar Lauksaimniecības datu centru turpinās darba
pie vienotas dzīvnieku veselības datubāzes ieviešanas.

VPD

Ministru kabineta noteikumu projekts
„ Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta
noteikumos Nr.142 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku
izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības
dalībvalstīm””

VPD
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Nr.
p.k.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
31.12.2017.
gadījumus,
veicinot
godīgu
konkurenci starp uzņēmējiem.
Samazināt administratīvo slogu
pārtikas aprites jomā, pilnveidojot
31.12.2017.
vienoto
svaigpiena
kvalitātes
elektronisko datubāzi.
Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
un nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmās.

Nodrošināt

un

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Pasākuma ietvaros plānots pārbaudīt Zivju produktus un
olīveļļu.

VPD
Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumiem
Nr.597 “Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības
svaigpiena apritei”

VPD

31.12.2017.

VPD

pilnveidot 31.12.2017.

VPD

TTAD
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Lai veicinātu ražotāju iesaistīšanos pārtikas kvalitātes
shēmās, izstrādāti un 11.07.2017. VK iesniegti
"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.
Turpinās arī saskaņošanas process ar EK par produkta
”Rucavas baltais sviests” nosaukuma reģistrēšanu
Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
Piedalīšanās NVO rīkotajos informatīvajos pasākumos
par AĢIN, GTĪ produktu popularizēšanu.
Informatīvu pasākumu organizēšana ražotājiem un
ražotāju grupām par dalību pārtikas kvalitātes shēmās.
Sagatavotas atbildes uz Saeimas deputātu jautājumiem
par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu. Sekmīgi
nodrošināts vārdiskās preču zīmes “Zaļā karotīte”
reģistrācijas process Patentu valdē. Sagatavota
vienošanās par grozījumiem Licences līgumā “Par preču
zīmi “Kvalitatīvs produkts””. Organizēta licences
līguma “Par preču zīmi “Kvalitatīvs produkts”” un
sadarbības līguma “Par prečzīmes “Kvalitatīvs
produkts” izmantošanu” uzraudzības darba grupas sēde.
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās
padomes sēde (01.02.2017.)

Nr.
p.k.

1.10.

Uzdevumi

sabiedrības līdzdalību dzīvnieku
aizsardzības
jomā
(Dzīvnieku
aizsardzības
un
labturības
konsultatīvā padome).
Veicināt dzīvnieku un pārtikas
produktu eksporta iespējas uz
trešajām valstīm.

Izpildes
termiņš

31.12.2017.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD

Veicināt efektīvus uz riska analīzi
balstītus uzraudzības un kontroles
pasākumus,
izvērtēt
valsts 31.12.2017.
VPD
uzraudzības
un
kontroles
programmas.
2.Darbības virziena „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:
2.1.
Uzraudzīt ELFLA un EJZF
pārvaldības un kontroles sistēmas
darbību 2014.-2020. gadam un
pilnveidot attiecīgos nacionālos un
ZM iekšējos normatīvos aktus, kā
arī nodrošināt ELFLA un EJZF 31.12.2017.
LAAD
vadošo iestāžu funkciju izpildi
1.11.
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

PVD 2017. gada janvārī-jūnijā izvešanai uz trešajām
valstīm saskaņojis
18 veterināros (veselības)
sertifikātus: seši sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktu izvešanai; deviņi sertifikāti dzīvnieku
izvešanai; trīs sertifikāti nepārtikas produktu izvešanai.
Sekmēti dzīvu dzīvnieku eksporta tirgi uz Ukrainu,
Turciju, Izraēlu, Gruziju, Bosniju un Hercegovinu,
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksporta tirgi uz
Kataru, Moldovu, Serbijas Republiku, Ukrainu un
Bahreinu, nepārtikas produktu eksporta tirgi uz
Bangladešu, Ekvadora un Peru.
Tiek īstenotas 37 valsts uzraudzības un kontroles
programmas

Pilnveidoti ZM iekšējie normatīvie akti ELFLA un
EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanai:
- ZM 13.04.2017 kārtība Nr.11 “Par informācijas
ievietošanu
un
aktualizēšanu
2014.–2020.gada
plānošanas perioda Eiropas Kopienas fondu vadības
sistēmā (SFC 2014)”;
- ZM 22.05.2017. rīkojums Nr.80 “Par Eiropas Jūrlietu
un Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes reglamentu
un vadošās iestādes funkciju īstenošanu”;
- ZM 19.04.2017. rīkojums Nr. 55 “Par Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda pārvaldības un kontroles
sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā”.
2. Sagatavota Integrētās vadības sistēmas procesu karte
par pārskatu par EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas
darbību iesniegšanu EK.
3. Vadošās iestādes funkciju izpildes ietvaros:
- aktualizēts un apstiprināts ELFLA un EJZF krāpšanas
un korupcijas pārskatītais risku reģistrs, ņemot vērā
aktuālo situāciju;

Nr.
p.k.

2.2.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Lauku
attīstības
programmas
ietvaros
pilnveidot
atbalsta
nosacījumus
investīcijām
materiālajos
aktīvos
lauku 31.12.2017.
saimniecībām
konkurētspējas
attīstībai, pārtikas uzņēmumiem

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

TAAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- Nodrošināta
EJZF pārvaldības
deklarācijas
parakstīšana un gada kopsavilkuma ziņojuma
iesniegšana EK par 2015/2016. pārskata gadu kopā ar
sertifikācijas un revīzijas iestādes dokumentiem.
- Veikts izvērtējums par EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas darbību – 2016/2017. pārskata gads (izvērtēti
sertifikācijas
iestādes
ziņojumi,
ELFLA/ELGF
sertifikācijas
audita
ziņojums,
LAD
Audita
departamenta veikto auditu rezultāti);
- Sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas
padomes (AFCOS) sekretariātu (saņemto ziņojumu un
informācijas
izskatīšana,
viedokļa
sniegšana,
informācijas, atbilžu sagatavošana Valsts kontrolei u.c.)
un dalība darba grupas sēdēs par Administratīvās
sadarbības līguma izstrādi ar Eiropas Biroju krāpšanas
apkarošanai (OLAF) (26.04.2017; 19.06.2017.);
- Pastāvīga sadarbība ar LAP 2014-2020 un ZRP 20142020 kompetento iestādi, sertifikācijas iestādi, revīzijas
iestādi un LAD, kā arī EK;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
vadošās iestādes komitejas darbība un lēmumu
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
uzraudzības komiteju (UK) darbība, sēžu organizēšana
un lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par
LAP 2014-2020 uzraudzību un novērtēšanu;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020. gada
īstenošanas ziņojumu sagatavošana, apstiprināšana UK
un iesniegšana EK atbilstoši ES tiesību aktos noteiktajos
termiņos;
- Nodrošināta informācijas sagatavošana un nosūtīšana
Finanšu ministrijai par Partnerības līguma ieviešanu
attiecībā uz ELFLA un EJZF, kā arī informācija par
nepieciešamajiem grozījumiem Partnerības līgumā;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 neatbilstību gadījumu
ziņošana OLAF.
Sagatavots projekts grozījumiem Latvijas Lauku
attīstības programmā 2014.-2020. gadam, paredzot
izmaiņas atbalsta nosacījumos – investīcijām
materiālajos aktīvos – vienkāršojot programmas teksta
aprakstu, atceļot maksimālo izmaksu griestus, atbalsta
intensitātes, nosakot intervālā, attiecīgi šos nosacījumus
ietverot nacionālos normatīvajos aktos detalizēti.
Uzsāktas neformālās sarunas ar EK par grozījumu
projektu.
Sagatavota
nepieciešamā
informācija
grozījumu izskatīšanai/apstiprināšanai Uzraudzības
komitejā.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

lauksaimniecības
produktu
pārstrādei, infrastruktūras attīstībai.
VRP 6.1.

2.3.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Lai pilnveidotu atbalsta saņemšanas nosacījumus lauku
saimniecību konkurētspējas veicināšanai, tiek gatavoti
grozījumi 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta
noteikumos Nr.600 “Kārtība kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”,
kurus plānots virzīt tālākai apstiprināšanai uz VK
2.pusgadā.
Izvērtēti priekšlikumi un dalība sanāksmēs par LAP
pasākuma
“Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos”
apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
grozījumiem.
Nodrošināta atbalsta maksājumu iesniegumu ikgadējā
pieņemšana no 11. aprīļa līdz 22. maijam, ar atbalsta
samazinājumu līdz 15. jūnijam.

Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
un pilnveidot atbalsta nosacījumus
vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai, t.sk. bioloģiskajai
lauksaimniecībai,
ieguldījumiem
mežu dzīvotspējas uzlabošanā.
VRP 6.1.
31.12.2017.

LAAD

TAAD

Pastāvīgi tiek veikta ārējo normatīvo aktu atbalsta
nosacījumu ieviešanas uzraudzība šādās jomās:
1)"Agrovide un klimats",
Bioloģiskā lauksaimniecība",
3)"Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi"
4) "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi"
5) "Meža ieaudzēšana";
6)"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana";
7)"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".
Pasākumu īstenošanas pilnveidošanai izdoti šādi jauni
ārējie normatīvie akti (t.sk. grozījumi):
- 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";
- Ministru kabineta 14.03.2017. noteikumi Nr. 149/LV,
63 (5890), 27.03.2017./Stājas spēkā 28.03.2017.

2.4.

Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
31.12.2017.
un pilnveidot atbalsta nosacījumus

Grozījumi sagatavoti pilnveidojot atbalsta saņemšanas
nosacījumus 2017. gada Platību maksājumu sezonai.
Izstrādāti finanšu aprēķini un prognozes bioloģiskās
lauksaimniecības atbalsta jomā.
Tiek nodrošināta projektu iesniegumu pieņemšana LAP
pasākumā M07 “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” līdz 2019. gada 1.

LAAD
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Nr.
p.k.

2.5.

2.6.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pašvaldībām un
lauku uzņēmējiem infrastruktūras
attīstībai. VRP 55.2.
Veikt grozījumus Lauku attīstības
programmā 2014.-2020. gadam,
pilnveidojot atbalsta pasākumu
īstenošanas nosacījumus. VRP
55.2.
31.12.2017.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
decembrim (nepārtrauktā pieteikšanās kārta, kas tika
atvērta 2015. gada 15. oktobrī). Normatīvo aktu
grozījumi pārskata periodā nav bijuši nepieciešami.

Sagatavoti un LAP uzraudzības komitejas sēdē
saskaņoti 3. un 4. grozījumi LAP 2014-2020. Trešie
grozījumi LAP (atvieglo pasākuma M16 “Sadarbība”
ieviešanu, mazina administratīvo slogu, piemērojot
vienkāršotās izmaksas netiešajām projektu izmaksām)
EK nosūtīti š.g. 23. maijā. Uzsākta intensīva
komunikācija ar EK par ceturto grozījumu LAP
saskaņošanu pirms oficiālas iesniegšanas EK.
Grozījumu projektā ierosināts pilnveidot pasākumu
M01, M02, M05, M10, M19 nosacījumus, kā arī
precizēt kredītfonda īstenošanas nosacījumus un
paredzēt kredītfonda 2007.-2013. gada perioda atgrieztā
finansējuma
izmantošanu M05.1.
un M06.1.
finansēšanai kā papildus valsts finansējumu. Arī ceturtie
grozījumi LAP paredz administratīvā sloga mazināšanu,
t.sk. administrējošajām iestādēm.
11.04.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.204
“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””.
Sagatavoti MK noteikumu projekti, kuros iestrādātas
izmaiņas lēmumu pieņemšanas procedūrā vietējo rīcības
grupu līmenī (08.06.2017. izsludināti VSS):
- “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 10. marta
noteikumos Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””;
- “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””.

LAAD

Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
un pilnveidot atbalsta nosacījumus
Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju
īstenošanai
uzņēmējdarbības
attīstībai
Lauku
attīstības
programmas 2014.-2020. gadam
ietvaros. VRP 55.2.
31.12.2017.

Uzdevuma izpilde*

LAAD

Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
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Nr.
p.k.

2.7.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

2.9.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
stratēģiju atlases komitejas darbs – apstiprināti 20
grozījumu projekti vietējo rīcības grupu sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijās.
Dalība nacionālo normatīvo aktu izstrādē un iekšējo
normatīvo aktu izstrādē Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma M16 “Sadarbība”
īstenošanai.

Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību
Lauku
attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma “Sadarbība” ietvaros.
VRP 55.2.
30.06.2017

2.8.

Atbildīgais
departaments

Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību Sabiedrības virzītu
vietējo
stratēģiju
īstenošanai
30.06.2017.
sadarbības veicināšanai Lauku
attīstības
programmas
2014.2020.gadam ietvaros. VRP 55.2.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
un pilnveidot atbalsta nosacījumus
zināšanu pārneses un konsultāciju
pakalpojumu izmantošanai, mazo 31.12.2017.
un vidējo saimniecību attīstībai,
jaunajiem lauksaimniekiem, lauku

Apstiprināti MK 25.04.17. noteikumi Nr.222 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam
"Atbalsts
Eiropas
Inovāciju
partnerības
lauksaimniecības
ražīgumam
un
ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam
"Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”.

LAAD

11.05.2017. VSS-494 tika izsludināts MK noteikumu
projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma „Sadarbība” 16.3.
apakšpasākumā „Atbalsts lauku tūrisma attīstības
veicināšanai” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”. MK noteikumu projekts tiek gatavots sūtīšanai
5.d.d.saskaņošanai.
03.05.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.238 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu
sadarbībai”.
Sadarbībā ar LLKC Valsts lauku tīklu un Lauku atbalsta
dienestu noorganizēts informatīvais seminārs vietējām
rīcības grupām par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
un izsludinātas sadarbības projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtas.

LAAD

Publiskā iepirkuma procedūru rezultātā (veikti
iepirkumi, izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, līdzdalība
līguma projekta izstrādē) LAP pasākumu ietvaros
nodrošināta iespēja lauksaimniekiem, mežsaimniekiem
un pārtikas ražotājiem piedalīties mācībās (teorētiskās
un praktiskās nodarbībās (t.sk. praktiskās nodarbībās
ārvalstīs)). Nodrošināta iespēja saņemt individuālas
konsultācijas par konkurētspējas uzlabošanas, zemes un
meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu
dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu
izmantošanas, zinātnes atziņu un jaunas prakses

LAAD

8

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

tūrisma
attīstībai,
darbības
dažādošanai
no
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai. VRP 55.2.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
pielietojamības un citiem ar nozari saistītiem
jautājumiem (sagatavota dokumentācija, izsludināti
iepirkumi, izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, līdzdalība
līguma projekta izstrādē). Uzsākta publiska iepirkumu
procedūra (izsludinātas sarunu procedūras 1. un 2. kārta,
izvērtēti 1. kārtas ietvaros iesniegtie pretendentu
piedāvājumi pakalpojuma sniedzēju atlasei, kas tiek
aicināti uz 2.kārtu) ar mērķi nodrošināt demonstrējumu
ierīkošanu un īstenošanu, lai uzskatāmi parādītu kāda
tehnoloģiska procesa, kultūrauga, jauna agrotehniska
paņēmiena priekšrocības un salīdzinājumu ar līdzšinējo
paņēmienu.
Apstiprināti MK 18.04.2017. noteikumi Nr.208
“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””.

2.10.

2.11.

Nodrošināt
lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem iekrāsotās
dīzeļdegvielas,
kurai
piemēro
30.06.2017.
samazināto akcīzes nodokļa likmi,
iegādes sistēmas darbību.
Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
un pilnveidot valsts atbalsta
noteikumus kredītgarantiju un
31.12.2017.
kredītprocentu saņemšanai ES
fondu
sekmīgākai
apguvei,
paplašinot attiecināmo izmaksu

Nodrošināta projektu pieņemšanas 2. kārta pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības" no 2017. gada
1. jūnija līdz 30. jūnijam.
2017. gada 14. martā pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr. 150 “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"”.

LAAD

Atbalsta nosacījumu pilnveidošanai izstrādāti un
apstiprināti:
- Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi
Nr.223 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3.
februāra noteikumos Nr.59 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā”.

LAAD
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Nr.
p.k.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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 31.12.2017.
iepirkumu sistēmas pilnveidošanas,
veicinot paaugstinātas kvalitātes
vietējo pārtikas produktu īpatsvaru
zaļajos publiskajos iepirkumos.
VRP 9.1.
Veicināt efektīvu ES programmu
skolu apgādei ar piena produktiem
31.12.2017.
un
augļiem
un
dārzeņiem
īstenošanu Latvijā.
Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās
organizācijas pasākumu reformas
pēc 2020. gada priekšlikumu
31.12.2017.
sagatavošana
un
pamatojuma
sagatavošana par tiešo maksājumu
izlīdzināšanu.
ES tirgus instrumenti (t.sk.
pārstrādātu
lauksaimniecības 31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

VPD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Sekmīgi īstenota ZM iniciatīva iestrādāt likumprojektā
“Publiskais iepirkumu likums” (stājās spēkā 01.03.2017)
“zaļā publiskā iepirkuma” definīciju un kārtību likuma
9.panta regulējuma nepiemērošanai.
Nodrošināta dalība VARAM izveidotajā Zaļā iepirkuma
veicināšanas darba grupā;
Nodrošināta kontroles kārtības iestrāde zaļā publiskā
iepirkuma līgumā noteikto prasību izpildei MK
noteikumu projektā “Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” (apstiprināti
22.06.2017 MK sēdē).Noteikumu protokol lēmumā
iestrādāta norma, ka PVD kontroles funkcijas īsteno, ja
turpmākajos gados tiek piešķirti papildu valsts budžeta
līdzekļi. Dalība LPS organizētajās diskusijās par pašu
audzēto produktu izmantošanu pārtikas iepirkumos
(zaļie iepirkumi).

2017. gada I pusgadā tika turpināta „Skolas augļa” un
„Skolas piena” programmu īstenošana Latvijā.
Tika sagatavoti dažādi informatīvi materiāli EK, ZM
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par abu
programmu īstenošanu, kā arī nodrošināta dalība
dažādās Latvijas un ES līmeņa sanāksmēs.

TTAD

Skatīt informāciju 2.19.A. punktā par pārtikas piegādes
ķēdēm.
Līdzdalība ZM pozīcijas Nr. 1 “ES Kopējā
lauksaimniecības politika pēc 2020.gada” gatavošanā.
Līdzdalība FM pozīcijas Nr.1 “Par Kohēzijas politiku
pēc 2020.gada” gatavošanā.

TTAD

1) Organizēta ES un valsts atbalstīto lauksaimniecības
produktu informatīvo un veicināšanas pasākumu
uzraudzības sanāksme;
2) Sagatavots un LAD iesniegts Uzraudzības grupas
sanāksmes ziņojums;

TTAD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

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.

2.16.

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
3) Dalība KTO komitejā (veicināšana), sniegti
komentāri par 2018.gada Darba programmu;
4) Sagatavota informācija FM par veicināšanas
programmu budžetu;
5) Regulāri informēti sociālie partneri par Augsta līmeņa
misijām ES īstenotās veicināšanas politikas ietvaros.
5) Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu
izvērtēšana par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem,
viedokļu apzināšana un LV nostājas sagatavošana, t.sk.
dažādu informatīvo materiālu sagatavošana un LV
interešu pārstāvība ES institūciju darba grupu
sanāksmēs.
6) Lai ieviestu ES TKO nosacījumus LV tiesību
sistēmā:
izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 3.
maija noteikumi Nr. 237 “Tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un
lopkopības produktu tirgū.”;
izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 3.
maija noteikumi Nr. 236 “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 688 "Eiropas
Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas
kārtība piena ražotājiem"” – izmaksāts valsts papildu
ārkārtas pielāgošanas atbalsts piena ražotājiem;
turpinājās darbs pie normatīvo aktu projektiem attiecībā
uz tarifu kvotu administrēšanu un eksporta un importa
licenču administrēšanu.
7) darbs pie EK regulas projekta par intervences
krājumu atbrīvošanu pārtikas izplatīšanas shēmā
vistrūcīgākajām personām Savienībā, sniegti LV
komentāri, gatavotas instrukcijas dalībai EK darba
grupās;
8) Sagatavoti komentāri, statistiska informācija un cita
argumentēta informācija attiecībā uz ES ārkārtas
atbalsta pasākumiem Valsts kontroles revīzijas
ziņojumam par atbalstu piensaimniecības nozarei.
1) Organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
sektora pārstāvniecības kopstendi 2 starptautiskajās
lauksaimniecības un pārtikas produktu izstādēs
(„Internationale Gruene Woche Berlin 2017” jeb „Zaļā
nedēļa 2017”, 20.-29.01.2017 (Berlīne, Vācija),
„Gulfood 2017”, 26.-2.03.2017 (Dubaja, AAE));
2) Nodrošināta iesaiste Ķīnas un Austrumeiropas un
Centrāleiropas valstu lauksaimniecības sadarbības
asociācijā, t.sk. dalība asociācijas konsultatīvas padomes
4. sanāksmē (Mostara, Bosnija un Hercegovina); 3)
Dalība Ķīnas vēstniecības Latvijā organizētajā seminārā
par ekonomisko un tirdzniecības sakaru veicināšanu

Dalība Latvijas lauksaimniecības
un pārtikas produktu eksporta
veicināšanā.
31.12.2017

Uzdevuma izpilde*

TTAD
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Nr.
p.k.

2.17.

2.18.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

Tiešo maksājumu sistēma: saskaņot
un aizstāvēt priekšlikumus par 31.12.2017.
Eiropas Padomes vai Eiropas

TTAD

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
(Pekina, Šanhaja, Ķīna); 4) Organizētas sanāksmes un
veikta informācijas apmaiņa ar nozares uzņēmējiem par
Ķīnas sertifikācijas procesu medum, liellopu un aitu
gaļai, kā arī veicamajām darbībām iekļūšanai
eksportētāju sarakstā;5) Veiktas konsultācijas ar
vadošajiem pārtikas nozares uzņēmumiem par esošo
situāciju eksporta tirgu apgūšanā un papildu valsts
atbalsta nepieciešamību;
6) Sagatavota argumentēta informācija EM par
nepieciešamību veidot valsts atbalsta programmu
Latvijas lielajiem uzņēmumiem pārtikas nozarē un
attīstīt pārtikas produktu eksporta zīmolu;7) Regulāri
sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem par
eksporta iespējām uz trešajām valstīm (sertifikācijas
jautājumi, importa tarifi un citi nosacījumi);8)
Sagatavota informācija par Expo Dubaja 2020;9)
Aktualizēta ZM interneta vietnes sadaļa “Eksporta
veicināšana”, t.sk. sadarbībā ar LIAA sagatavots
starptautisko pārtikas izstāžu saraksts, kurās plānots
organizēt LV kopstendus 2017.gadā;10) Uzsākts darbs
pie vienota nacionālo stendu izstrādes vīzijas AREI
administrētajiem projektiem.
11) Regulāri gatavota informācija par Latvijas
lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības preču
eksportu uz ES un trešām valstīm pēc pieprasījuma, t.sk.
identificējot arī Latvijas eksporta potenciālos produktus
noteiktās trešajās valstīs.
Turpināta tiešo maksājumu atbalsta shēmu nosacījumu
pilnveidošana, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegtās
atbildes uz Latvijas un citu ES dalībvalstu jautājumiem,
izvērtējot labākās prakses piemērošanas iespējas Latvijā.
Veikti 2 grozījumi Ministru kabineta noteikumu Nr.126
nosacījumos.
Gatavotas un paustas LV nostājas par grozījumiem
R639/2014 un t.s. Omnibuss regulu.
Sniegti un precizēti nepieciešamie ziņojumi ISAMM
sistēmā (8 ziņojumi).
Veikts pārrēķins un noteikti apgabali, kuri ir atbrīvoti
no ekoloģiski nozīmīgu platību prasības izpildes.
Izvērtēta brīvprātīgi saistītā atbalsta ES regulējuma
atbilstība ieviestajiem nosacījumiem un piedāvāti
izmaiņu priekšlikumi.
Pārskatīti un precizēti savstarpējās atbilstības nosacījumi
Latvijā 2017. gadam, attiecīgi veikti grozījumi MK
noteikumu 126. nosacījumos un sadarbībā ar LLKC
precizētas LLKC savstarpējās atbilstības ekspertu vizītes
lapas.

KLP vienkāršošanas priekšlikumu
sagatavošana
un
virzīšana
apspriešanai
31.12.2017.

Uzdevuma izpilde*
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Nr.
p.k.

2.19.

2.19a

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
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 31.12.2017.
kontroles sistēmas darbību
Izstrādāt priekšlikumus pārtikas
piegādes
ķēdes
regulējuma
pilnveidošanā.
31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Pārskatīti un precizēti savstarpējās atbilstības nosacījumi
Latvijā 2017. gadam, attiecīgi veikti grozījumi MK
noteikumu 126. nosacījumos un sadarbībā ar LLKC
precizētas LLKC savstarpējās atbilstības ekspertu vizītes
lapas.
1) Sagatavota informācija par digitalizāciju pārtikas
piegādes ķēdēs;
2) Dalība augsta līmeņa darba grupas “Pārtikas piegāžu
ķēžu labāka funkcionēšana” apakšgrupa “Pārtikas cenu
indeksi €food”;
3) Sagatavoti komentāri par sākotnējo slovēņu un čehu
izstrādāto nepapīru par negodīgām tirdzniecības
praksēm;
4) Sagatavots ZM viedoklis un priekšlikumi par ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
darba kārtībā iekļauto dokumentu
“Labāka pārtikas piegādes ķēdes funkcionēšana:
negodīgu
tirdzniecības
prakšu
novēršana
un
lauksaimnieku stāvokļa uzlabošana”;
4) Sagatavots viedoklis par EP grozījumiem t.s.
Omnibus regulā (tiešmaksājumi, TKO, lauku attīstība)
attiecībā uz negodīgām tirdzniecības praksēm un

TTAD

TTAD
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Nr.
p.k.

2.20.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

2.22.

2.23.

Līdzatbildīgais
departaments

Dalība lauksaimniecības un pārtikas
nozares konkurences un preču
31.12.2017
eksporta
kreditēšanas
jomas
pilnveidošanā
Izstrādāt „Latvijas Vides pasākumu
programma (augļu un dārzeņu
31.12.2017.
ražotāju organizāciju darbības
programmu īstenošana)”
Nodrošināt Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014. –
31.12.2017.
2020.g. pasākumu normatīvo aktu
izstrādi
un
ieviešanu
īpaši

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
attiecībā uz ražotāju varas stiprināšanu un pievienotās
vērtības sadali pārtikas ķēdē
(22.05.2017 ĪLK
sanāksme).
1) Tirgus darbības un ielu tirdzniecības tiesiskā
regulējuma pilnveides ietvaros:
- nodrošināta ZM pārstāvība EM izveidotajā darba grupā
tirgu un ielu tirdzniecības darbības pilnveidei;
- sniegti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldībām un tirdzniecības
organizēšanas kārtību”;
- sagatavots Vadības apspriedes protokols par ēnu
ekonomikas mazināšanu lauksaimniecības un pārtikas
preču tirdzniecībā tālākai ZM nostājas paušanai;
- sagatavoti ZM atzinumi par MK noteikumu Nr.440
grozījumu redakcijām (VSS, MK un MKK);
2) Sagatavoti priekšlikumi par Iekšlietu ministrijas
izstrādāto Valsts iestāžu darba plāna projektu par
pasākumiem lauksaimniecības produkcijas iekšējā tirgus
aizsardzības jomā;
3) Dalība Veselības ministrijas organizētajā seminārā
par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu;
4) Apkopoti un sniegti ZM komentāri un viedoklis par
Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma projektu par
piešķirto ES fondu un valsts atbalsta finansējumu piena
nozarei. Nodrošināta dalība Saeimas Publisko izdevumu
un revīzijas komisijas sēdē.
1) Sagatavota prezentācija par Negodīgām tirdzniecības
praksēm dalībai Konkurences padomes organizētajā
konferencē;
2) Sagatavota eksporta kredīta apdrošināšanas
notifikācija tālākai iesniegšanai Eiropas Komisijai.

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

31.12.2017

2.21.

Atbildīgais
departaments

TTAD

TTAD

Izstrādāta un nosūtīta Komisijai izvērtēšanai „Latvijas
Vides pasākumu programma (augļu un dārzeņu ražotāju
organizāciju darbības programmu īstenošana)”.

TTAD

Sagatavoti
grozījumi
Rīcības
programmā
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.g. un iesniegti
izvērtēšanai Eiropas Komisijai 2017.gada 27.martā.

ZD
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Nr.
p.k.

2.24.

2.25.

2.26.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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 31.12.2017.
izmantošanai Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.g. ietvaros. VRP 6.4
Koordinēt
un
uzraudzīt
Bioekonomikas stratēģijas izstrādi.
VRP 5.1.

Ieviest Brīvas pakalpojumu sniegšanas
likumā
noteikto „klusēšanas
–
piekrišanas” principu sēklaudzētāju
reģistrācijā un sēklu tirdzniecības

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Izstrādāti nacionālie normatīvie akti un nodrošinātas
atbalsta iespējas zivsaimniecības nozares attīstībai 20
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam (ZRP) pasākumos.

ZD

MD

30.06.2017.

LD

31.12.2017.

LD

15

Koordinējot un uzraugot Bioekonomikas stratēģijas
izstrādi, rīkotas tikšanās ar Bioekonomikas
starpministriju vadības grupas pārstāvjiem, kuru laikā
diskutēts par Bioekonomikas stratēģijas 2030 projektu.
Stratēģijas izstrādes darba grupas ietvaros organizēta
tikšanās ar lauksaimniecības nozares pārstāvjiem,
pārrunājot nozares lomu bioekonomikas tvērumā un
identificējot stratēģijā nosakāmos mērķus. Regulāri tika
ziņots par Bioekonomikas stratēģijas progresu Saeimas
komisijās. Sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes
biroju Latvijā 9. martā organizēts starptautisks
bioekonomikas forums “Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu
bioekonomiku”, pieaicinot EK institūciju un
ziemeļvalstu ekspertus labās prakses pārnesei. Foruma
ietvaros Saeimas deputātiem tika noorganizēta tikšanās
ar bioekonomikas pamatlicēju Eiropā Kristianu
Patermanu
14.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.142 „Grozījumi
Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.
554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.
21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.166 „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.

Nr.
p.k.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

atļauju izsniegšanā.

592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.
28.03.2017.
pieņemti MK noteikumi Nr.183 „Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152
„Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.

Radīt tiesisko bāzi augļu koku un
ogulāju šķirņu uzturēšanai šķirņu
sarakstā.

03.01.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 16 „Augļu
koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”.

31.12.2017.

Pilnveidot augu šķirņu selekcionāra
31.12.2017.
atlīdzības sistēmu.
Izvērtēt iespējas PVN likmes
diferencēšanai pārtikai

Nodrošināt Koksnes un FLEGT
regulas prasību izpildi. VRP 23.2
Nodrošināt valsts un ES atbalsta
normatīvo aktu izstrādi meža
nozares, medību saimniecības un
meliorācijas attīstībai, kā arī
nodrošināt ieviešanas uzraudzību.

LD

Sagatavots likumprojekts “Grozījumi Augu šķirņu
aizsardzības likumā”

LD

31.12.2017

LAAD

31.12.2017

MD

TTAD

Ar ZM 2017. gada 13. februāra rīkojumu Nr.28 “Par
pārtikai piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa
likmes diferencēšanas iespējām” tika izveidota darba
grupa. Atbilstoši tās rezultātiem ir sagatavots un
iesniegts izskatīšanai MKK sēdē informatīvais ziņojums
“Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu
pārtikai”, ar kura apstiprināšanu paredzēts Latvijai
raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, tai skaitā
kartupeļiem, piemērot samazinātu 5% PVN likmi.
Veikts rezultatīvo rādītāju aprēķins par iespējām
samazināt PVN augļiem un dārzeņiem (komentārs - no
TTAD puses uzdevums pabeigts)
Sagatavots ziņojums par FLEGT regulas īstenošanu
2016. gadā. Sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi tiek
uzlabota FLEGT regulas prasību izpilde.
Sagatavoti grozījumi MK noteikumos, kas regulē valsts
un ES atbalsta piešķiršanu meža nozares attīstībai.

31.12.2017

MD

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

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

ZD

Sagatavot speciālistus ar augstāko
akadēmisko
izglītību
lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas,
pārtikas,
inženierzinātņu, mežu kā arī ar šīm
nozarēm saistītās lauku sociāli
ekonomisko zinātņu, informācijas 31.12.2017.
SLSAD
un komunikācijas tehnoloģijas, un
vides apsaimniekošanas jomās,
nodrošinot
atbilstošu
valsts
finansētu studiju vietu skaitu,
primāri tās atvēlot ZM noteiktajās
prioritārajās jomās.
4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:
4.1.
Nodrošināt Latvijas teritoriju brīvu
no ĢM kultūraugu audzēšanas, lai 31.12.2017.
VPD
novērstu negatīvo ietekmi uz vidi,

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- Sagatavoti un parakstīti līgumi par VLT un ZST
sekretariāta darbības nodrošināšanu un darba plānu
aktivitāšu īstenošanu 2017. gadā;
- Parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā par
VLT darba plāna aktivitāšu īstenošanu 2017. gadā;
- Nodrošināta VLT un ZST darbības un īstenoto
aktivitāšu
uzraudzība,
finansējuma
izlietojuma
pārraudzība, veiktas pārbaudes uz vietas VLT un ZST
par 2016. gada darbību un finansējuma izlietojumu;
- 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.

3.2.

17

Sagatavoti Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu
aprites likumā, kuri ir izskatīti Saeimā otrajā lasījumā.

Nr.
p.k.

4.2.

4.3.

4.4.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

saglabātu bioloģisko daudzveidību
un
veicinātu
bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību Latvijā.
Īstenot zivju resursu mākslīgās
atražošanas
plānu
20172020.gadam un nodrošināt atbalstu
publiski pieejamo ūdeņu zivju 31.12.2017.
resursu daudzveidības saglabāšanai
un ilgtspējīgai izmantošanai. VRP
6.4.
Eiropas Savienības un Latvijas
zivsaimniecības politikas mērķu
sasniegšana, izstrādājot un īstenojot
ilgtspējīgus
zivsaimniecības
pārvaldības un zivju resursu
saglabāšanas pasākumus.
31.12.2017.

Pilnveidot
nacionālo
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
uzskaiti aramzemju un zālāju
apsaimniekošanā,
gatavojoties
obligātajai aramzemju un zālāju
apsaimniekošanas emisiju uzskaitei

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

07.02.2017. noslēgts līgums ar BIOR par zivju resursu
mākslīgo atražošanu saskaņā ar plānu. Nodrošināta
ikmēneša līgumdarbu izpildes pārraudzība. Nodrošināts
ZF atbalsts projektu pieteicējiem. 01.07.2017.
apstiprināti grozījumi MK 02.03.2010. noteikumos
Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”

ZD

06.06.2015. apstiprināti grozījumi MK 21.12.2010.
noteikumos Nr.1165, lai regulētu atklātās akvakultūras
platībās izmantojamās, Latvijas dabai neraksturīgās
zivju sugas.
Sagatavotas 5 Latvijas pozīcijas un instrukcijas, kā arī 6
informatīvie ziņojumi un 4 rakstiskie komentāri par
normatīvajiem aktiem KZP ieviešanai. Sadarbībā ar ĀM
noris darbs, aizstāvot Latvijas sniega krabju zvejas
intereses Svalbārā: sagatavoti divi informatīvie
ziņojumi; sniegti atzinumi par ĀM sagatavotajiem
ziņojumiem; nosūtītas 3 vēstules, organizētas tikšanās ar
Eiropas Komisiju, kā arī nodrošināta aktīva interešu
aizstāvēšana Padomes darba grupās.
Izskatīšanai MK iesniegti “Grozījumi MK 02.05.2007.
noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"”
Šobrīd norit aktīvs darbs pie elektroniskās
izsekojamības sistēmas izstrādes.

ZD

Atbilstoši EP Lēmuma 529/2013/EU
prasībām sadarbībā ar LVMI “Silava” sagatavoti un
Eiropas Komisijai iesniegti Latvijas ziņojumi par
aramzemju un zālāju uzskaites sistēmas izveides
progresu un par aramzemju un zālāju
apsaimniekošanas emisiju un piesaistes ikgadējām
aplēsēm.
Turpināts darbs pie uzskaites sistēmas pilnveidošanas –
laukkopības scenāriju identificēšana un attiecīgo oglekļa
un slāpekļa ieneses prognožu laika rindas sagatavošana.

LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

no 2021. gada 1.janvāra.
Atbalstīt izvēlēto modeļsaimniecību
4.5.
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
4.6.
veicinātu
ilgtspējīgu
lauksaimniecībā
un
pārtikā
izmantojamo
augu
ģenētisko
resursu izmatošanu, kolekcionēšanu
un saglabāšanu.
Valsts atbalsta zinātnisko pētījumu
4.7.
uzdevumu
tāmes
izskatīšana/apstiprināšana.
Zinātniskā pētījuma gala pārskata
izvērtēšana un apstiprināšana.
Pilnveidot normatīvos aktus, lai
4.8.
uzlabotu traktortehnikas un tās
piekabju
aprites
normatīvo
regulējumu.
Harmonizēt sēklkopībā izvirzītās
4.9.
prasības atbilstoši ES likumdošanai

Izpildes
termiņš

31.12.2017.

31.12.2017.

31.12.2017.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LD

LLU 18.starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros
2017.gada 28.aprīlī noticis seminārs "Vide un ilgtspējīga
attīstība lauksaimniecībā", kurā tika prezentēti Valsts
pētījumu programmas (2014-2017) pētījuma
"Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un
emisiju samazināšanas pasākumu ekonomiskais
novērtējums " sākotnējie lauksaimniecības SEG emisiju
samazināšanas pasākumu izmaksu un ieguvumu līknes
sagatavošanas rezultāti. Semināra diskusijā piedalījās
LLU, AREI, LVMI "Silava", lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju pārstāvji un ārvalstu eksperti (Somijas
inovāciju fonds "SITRA", Vageningenas universitāte
(Nīderlande)), diskusijas atziņas tiek ņemtas vērā tālākā
darbā pie lauksaimniecības SEG samazināšanas
pasākumu izmaksu un ieguvumu līknes sagatavošanas.

LD

1) 2017. gada 31. janvāra MK noteikumi Nr.62
“Noteikumi par valsts institūciju un komercsabiedrību
specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko
resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā,
izvērtēšanā un izmantošanā”;
2) 2017. gada 7. februāra MK noteikumi Nr.73
“Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra
noteikumos Nr. 1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un
dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes
atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"”

LD

Izskatītas un apstiprinātas 18 zinātnisko pētījumu
uzdevumu tāmes. Zinātnisko pētījumu tāmes iesniedza 5
zinātniskās institūcijas - Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts,
Latvijas Augu aizsardzības pētījumu centrs,
Dārzkopības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts„Silava”. No iesniegtajiem 18 pētījumiem divi
pētījumi tiek uzsākti šogad, bet pārējie 16 tiek turpināti.
2017. gada 6. jūnija MK noteikumi Nr. 313
Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi

31.12.2017.

31.12.2017.

LD
14.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.142 „Grozījumi
Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.
554 „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.

LD
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Nr.
p.k.

4.10.

4.11.

4.12.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Pilnveidot substrātu reģistrācijas
kārtību
un
bioloģiskajā
lauksaimniecībā
izmantojamo 31.12.2017.
mēslošanas līdzekļu reģistrācijas
kārtību.
Uzlabot
lauksaimniecības
dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku
31.12.2017.
audzēšanas sistēmu
Īstenot papildus siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazinošus
pasākumus mežsaimniecībā, kas
kompensē atmežošanas radīto

30.10.2018.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.166 „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.
592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.
21.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.161 „Grozījumi
Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.
12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu
tirdzniecības noteikumi””.
28.03.2017.
pieņemti MK noteikumi Nr.183 „Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152
„Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi””.
28.03.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.175
„Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumos Nr.554 „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu
šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts
iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu
šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības
dalībvalstu nacionālajiem katalogiem”.
13.06.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 329
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumos Nr. 1229 „Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.
Sagatavots grozījumu projekts MK noteikumos Nr. 506
„Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas,
kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības
noteikumi”.

LD

Pieņemti MK noteikumi Nr.10 (03.01.2017) Grozījums
Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumos Nr.
361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas
kārtošanas noteikumi" un pieņemti MK noteikumi
nr.389 (04.07.20017) Grozījumi Ministru kabineta 2011.
gada 16. augusta noteikumos Nr. 649 "Trušu un
kažokzvēru pārraudzības kārtība"

LD

MD
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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

ietekmi uz oglekļa bilanci.
VRP 4.2.; 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.

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” un
likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru
2018., 2019., 2020. gadam” sagatavošanas procesā,
sagatavots un iesniegts izvērtēšanai pieprasījums
jaunajām politikas iniciatīvām prioritāram pasākumam
Nacionālais meža monitorings. Likumprojekta
izvērtēšanā šis pasākums netika atbalstīts kā prioritāte.

31.12.2017.

MD

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.

4.14.

4.15.

Koordinēt meža ugunsdrošības
uzraudzības un meža ugunsdzēsības
tehniskā
nodrošinājuma 31.12.2017.
uzlabošanu. VRP 6.2.
Nodrošināt
meliorēto
zemju
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
31.12.2017.
valsts
meliorācijas
sistēmu
uzturēšanu. VRP 6.3.

Izvērtēta meža ugunsapsardzības darbu organizācijas
kārtība un Izvērtēta meža ugunsapsardzības darbu
organizācijas kārtība un izvērtēta konceptuālā ziņojumā
„Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts
meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai”
atspoguļoto problēmu risinājumu ieviešanas norise

MD

Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšanai
piešķirts un uzsākts izmantot valsts budžeta finansējums
0,7 milj.eiro.

MD
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Nr.
p.k.
4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Uzdevumi

Turpināt AS "Latvijas valsts meži"
zemju iegādes programmu. VRP 6.7
Atbalstīt
Meliorācijas
likuma
grozījumu izskatīšanu Saeimas
Tautsaimniecības komisijā.
Nodrošināt
Ministru
kabineta
noteikumu izstrādi pamatojoties uz
veiktajiem
grozījumiem
Meliorācijas likumā
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

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Likums “Grozījumi Meliorācijas likumā” pieņemti
Saeimā 30.03.2017.

01.07.2017.

MD
MK 23.05.2017. noteikumi Nr.270 un MK 23.05.2017.
noteikumi Nr.269

29.12.2017.

MD
Nodrošināta Medību saimniecības attīstības fonda
darbība

31.12.2017.

31.12.2017.

MD
Zemkopības ministrija, sadarbībā ar zinātniekiem un
meža nozares pārstāvjiem, astoņās sanāksmēs ir
izvērtējusi esošo situāciju un zinātniskos pētījumus par
normatīvā regulējuma ietekmi uz aizliegumu cirst kokus
kailcirtē Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
ierobežotas saimnieciskās darbības joslā sausās
minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs un normatīvo
regulējuma par galvenās cirtes caurmēru ietekmi uz
zemes resursu efektīvu izmantošanu, mežaudžu ražības
palielināšanu, kā arī normatīvo regulējumu par meža
atjaunošanas nosacījumiem un veikusi normatīvā
regulējuma izvērtēšanu par iepriekš minētajiem
jautājumiem, citās valstīs.

MD

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi VSS
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr.
308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumi”” (VSS-650, 15.06.2017.,
Nr.23 §47) un noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935
"Noteikumi par koku ciršanu mežā"” projektu
(VSS-651, 15.06.2017., Nr.23 §48)
Noteikumu projekti ir izvērtēti arī Meža konsultatīvās
padomes š.g. 5.jūlija sēdē.

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.
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Nr.
p.k.

4.21.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

31.12.2017.

5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
Nodrošināt
un
pilnveidot
5.1.
dokumentu apriti un to pārvaldību
ministrijā (to skaitā, ierobežotas
pieejamības informācijas un valsts
noslēpuma
objektu),
kā
arī
nodrošināt ministrijas ilgstoši un 31.12.2017.
pastāvīgi
glabājamo
lietu
(dokumentu un datu) uzskaiti,
izmantošanu un saglabāšanu līdz to
nodošanai valsts arhīvā, kā arī veikt
to dokumentu iznīcināšanu, kuri

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Zemkopības ministrija izstrādājusi un 2017.gada
20.jūnijā Ministru kabinets pieņēmis “Noteikumu
projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5.
decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"", kuros iekļautas
īpaši aizsargājamo mežu, krūmāju un purvu biotopu
raksturojošās pazīmes. Vienlaikus Zemkopības
ministrija ir izstrādājusi un 2017.gada 20.jūnija sēdē
atbalstījis likumprojektu “Grozījumi Sugu un biotopu
aizsardzības likumā, paredzot deleģējumu Ministru
kabinetam noteikt biotopu vērtēšanas kritērijus
(raksturojošās pazīmes).
Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.
265
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares
attīstībai” ietverts nosacījums, ka iedalīts atbalsts
metodikas izstrādei bioloģiskās daudzveidības
novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros, kā
vienam no meža nozares prioritārās jomas zinātniskās
izpētes projektiem. Projekta izpildi veic Latvijas Valsts
mežzinātnes institūta “Silava” pētnieki. Šā gada
21.jūnijā Latvijas meža zināšanu dienā „Meža
zinātniskā monitoringa aktualitātes Latvijā” sniegta
projekta izpildes starp atskaite.
Tiek īstenots Meža attīstības fonda atbalstīts projekts
metodikas izstrādei bioloģiskās daudzveidības
novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros.

MD

Izstrādāt
nacionālā
meža
monitoringa
ietvaros
meža
bioloģiskās
daudzveidības
novērtēšanas metodikas projektu.
4.22.

Uzdevuma izpilde*

MD

AD
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Nr.
p.k.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Uzdevumi

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. epasta
sistēma,
grāmatvedības
uzskaites un personāla vadības
sistēma
Horizon,
dokumentu
vadības sistēma, LZIKIS, ERS
u.c.).
Nodrošināt ministrijas un padotībā
esošo iestāžu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju attīstību,
zemkopības
nozares
iestāžu

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

31.12.2017.

AD

Līdzatbildīgais
departaments
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

5.6.

5.7.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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. 31.12.2017.
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.

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

ZD

LAAD

25

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Veiktas visas nepieciešamās darbības sekmīgai un
efektīvai ZRP 2007-2013 slēgšanai:
1. organizētas tikšanās starp ZRP 2007-2013 pārvaldībā
iesaistītajām iestādēm (vadošā iestāde, sertifikācijas
iestāde,
revīzijas
iestāde
un
LAD
kā
starpniekinstitūcija), kā arī nodrošināta nepieciešamo
lēmumu pieņemšana ZRP 2007-2013 slēgšanas nolūkā;
2. nodrošināta ZRP 2007-2013 neatbilstību gadījumu
(papildinājumu) ziņošana OLAF;
3. ZRP 2007-2013 noslēguma ziņojums iesniegts EK
kopā ar Sertifikācijas un Revīzijas iesniedzamajiem
dokumentiem (24.03.2017.).
Sagatavoti iekšējie normatīvie akti tehniskās palīdzības
pasākumu īstenošanai:
- 25.01.2017. Kārtība Nr.4 “Valsts augu aizsardzības
dienesta īstenoto Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Tehniskā palīdzība” darbību
uzraudzības un pārbaudes kārtība”;
- 27.01.2017. Kārtība Nr. 5 “Agroresursu un
ekonomikas institūta īstenoto Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam un Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma
“Tehniskā palīdzība” darbību uzraudzības un pārbaudes
kārtība”;
- 27.01.2017. Kārtība Nr. 6 “Valsts meža dienesta
īstenoto Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Tehniskā palīdzība” darbību
pārbaudes kārtība”;
- 6.04.2017. rīkojums Nr. 52 “Par grozījumu
Zemkopības ministrijas
2016. gada 19. janvāra rīkojumā Nr.19
“Par pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļu
piešķiršanas komisijas izveidošanu”, mainot komisijas
sastāvu, ņemot vērā personāla izmaiņas ministrijā.
Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam pasākuma

Nr.
p.k.

5.8.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

5.10.

Līdzatbildīgais
departaments

Pārraudzīt Valsts budžeta dotāciju
līdzekļu izlietojumu.
31.12.2017

5.9.

Atbildīgais
departaments

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.

31.12.2017

LAAD

TTAD

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
“Tehniskā palīdzība” finansējuma sekmīga apguve,
sagatavots kopsavilkums par finansējuma faktisko
izlietojumu 2016. gadā, nodrošināta Tehniskās
palīdzības komisijas darbība, sagatavoti komisijas
lēmumi un protokoli par darbību apstiprināšanu,
atbilstoši komisijas pieņemtajiem lēmumiem sagatavoti
un LAD apstiprināšanai iesniegti Tehniskās palīdzības
projektu
iesniegumu
grozījumi,
nodrošināta
līgumsaistību un apstiprināto darbību izpildes
uzraudzība, veicot pārbaudes uz vietas pie ārējiem
darbību īstenotājiem, sagatavoti un LAD iesniegti
maksājumu pieprasījumi par Tehniskās palīdzības
darbību īstenošanu.
Saskaņā ar 18.01.2017. noslēgto līgumu Nr.2017/9 par
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu “Dotācija SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” 2017.
gadam nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu
“Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai”
izlietojuma pārraudzība, sadarbībā ar TTAD saskaņota
darbu izpilde par 2017. gada 1.un 2.ceturksni.

1) Vadīta un koordinēta informācijas aprite starp
ZM un CSP, LAD, AEI un citām ministrijas
padotības organizācijām;
2) Pašnovērtējuma veikšana par ES Prakses
kodeksa prasību ievērošanu Zemkopības
ministrijā saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes sagatavotu anketu;
3) Dalība CSP organizētajās Statistikas padomes
sanāksmēs.

TTAD

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD
31.12.2017

Uzdevuma izpilde*

TTAD
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1) Sagatavotas Lauksaimniecības gada ziņojuma
2016. sadaļas: ieguldījums tautsaimniecības
izaugsmē, lauksaimniecības ekonomiskās
darbības raksturojums, par ES tiešajiem
maksājumiem un savstarpējo atbilstību, par
pārtikas un dzērienu ražošanu; par ES un LV
atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas
un veicināšanas programmām; par ārējo
tirdzniecību un cenu tendencēm augkopības un
lopkopības nozarēs; par tirgus kopējās

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
organizācijas instrumentu ieviešanu (intervence,
skolu programmas, ārkārtas atbalsta pasākumi,
ražotāju organizācijas); par LV ārējo
tirdzniecību; par ES tirdzniecības sarunām un
līgumiem,
2) Uzsākta informācijas apkopošana
Lauksaimniecības gada ziņojumam par
2016.gadu
3) Veikta regulāra lauksaimniecības nozaru un
tirgus attīstības uzraudzība. Dažādas nozari
raksturojošās statistikas, t.sk. lauksaimniecības
un pārtikas produktu cenu datu regulāra
uzkrāšana.
4) Analītisku pārskatu sagatavošana ZM politikas
plānošanas un īstenošanas vajadzībām, t.sk. PVN
izmaiņu ietekmes novērtēšanai, piena produktu
cenu pieauguma novērtēšanai, zivju eksporta
mērķa valstu loka paplašināšanai, un citi.
5) Sagatavotas un iesniegtas CSP laukaugu ražu
prognozes maijā un jūnijā, komunikācija ar
presi.6) Sagatavota informācija AT vēstniecībai
par graudu malšanas noslodzi LV.
7) Sadarbībā ar kautuvēm sagatavota informācija
par cūkgaļas subproduktu cenām.8) Informācija
VID par iespējamiem krāpnieciskiem darījumiem
augļu un dārzeņu sektorā.9) Pēc pieprasījuma
sagatavota dažāda veida analītiska informācija
par makroekonomikas un atbalsta ietekmi uz
lauksaimniecību, tirgus tendencēm un ārējo
tirdzniecību. 10) Regulāri gatavoti dažādi
informatīvie materiāli, analizējot tirdzniecības
datus par Latvijas un citu valstu savstarpējo
tirdzniecību, t.sk. identificējot pozitīvos un
problemātiskos sadarbības aspektus. 11)
Regulārs darbs pie LV, ES un pasaules (biržu)
cenu apkopošanas, apstrādes un uzkrāšanas par
dzīvnieku izcelsmes un augkopības produktiem.
12) 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
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Nr.
p.k.

5.11.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par
Latvijas ārējo tirdzniecību un cenām.
13) Regulāri sagatavoti un ZM mājaslapā
publicēti ikmēneša nozaru pārskati piena, graudu,
liellopu gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas,
augļu, dārzeņu nozarēm.14) Veikti cūkkopības
nozares zaudējumu aprēķini;
15) Intensīvos darba apstākļos un īsā laikā veikti
cūkkopības nozares zaudējumu aprēķini Āfrikas
cūku mēra slimības skartajos reģionos.
MD-Saņemta un publicēta ZM mājas lapā
Latvijas zemes fonda pārskats par 2017.g. 1.cet.
par rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamās
zemes pirkšanu, pārdošanu un nomu (Latvijas
zemes fonda vēstule 19.04.2017. Nr.2.10.3/1717)
LAAD-Sagatavota informācija ikgadējam
Lauksaimniecības ziņojumam par LAP 20142020 atbalsta iespējām un ieviešanas gaitu,
Valsts Lauku tīkla darbību, zināšanu pārnesi un
konsultācijām, kā arī nodokļu nomaksu dažādās
lauksaimniecības nozarēs.
1) Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu
statistikas datu apkopošana un apstrāde,
informācijas datu bāzes aktualizēšana, papildinot
ar informāciju par 2016. gadu
2) Sagatavotas un nosūtītas atskaites Eiropas
Komisijai par bioloģiskās lauksamniecības
rezultātiem Latvijā 2016. gadā;
3) Sagatavots Līgums par lauksaimniecības
ekonomisko kopaprēķinu, nodrošināta Latvijas
lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un
Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas
darbība, izvērtētas un saskaņotas AREI ceturkšņu
atskaites;
4) Izvērtētas un skaņotas ZM LAAD noslēgtā
dotāciju līguma ar LLKC Nr.2017/9 darbu
izpildes ceturkšņu atskaites;
5) Uzraudzīta LEK sagatavošana, nodrošināta no
AREI saņemto materiālu izvietošana ministrijas
datortīkla koplietošanas direktorijā „Statistika”;
6) Izstrādāti MK 04.04.2017 noteikumi Nr.195
„Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla

TTAD
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Nr.
p.k.

5.12.

5.13.

5.14.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017

TTAD

31.12.2017

TTAD

31.12.2017

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība”.
7) Pabeigts darbs pie ieviešanas un deleģētajiem
regulu projektiem, kuri aizstās ES normatīvo aktu
par
prasībām
dalībvalstu
informācijas
paziņošanai (R.792/2009 jeb t.s. ISAMM regula).
8) Uzsākts darbs pie grozījumiem MK instrukcijā
Nr.14 “Lauksaimniecības tirgus vadības un
uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM
lietošanas kārtība”
Precizēta ZM izstrādātā “Tiešo maksājumu
nosacījumu rokasgrāmata”, kas ir publicēta
ministrijas mājaslapā.
Gatavotas prezentācijas un informatīvi materiāli
lauksaimnieku organizācijām par izmaiņām tiešā
atbalsta maksājumos 2017.g, KLP nākotni un
nozares attīstības tendencēm.
Nodrošināta
pārstāvība
lauksaimnieku
organizāciju sēdēs.
Sagatavotas atbildes uz LAD un lauksaimnieku,
iestāžu vēstulēm par tiešā atbalsta maksājumu
piemērošanu un nosacījumiem.
Tika sagatavoti, izskatīti un ELGF vadošās
iestādes
komitejā
apstiprināti
ELGF
Administrēšanas procesa (LAD) risku reģistra
kopsavilkums un TTAD ELGF risku reģistrs un
tā kopsavilkums.
Sagatavoti ELGF funkciju pārskati par 2016.
gadu attiecībā uz TM un TKO instrumentu
ieviešanu (intervence, skolu programmas,
ražotāju organizācijas, ārkārtas tirgus atbalsta
pasākumi), ISAMM paziņošanu.
Sagatavoti 7 ELGF VI protokoli un 3 lēmumi.
Sniegts atzinums par Lauku atbalsta dienesta
Iekšējo noteikumu „Iekšējās kontroles sistēmas
izvērtēšanas kārtība Pārvaldības deklarācijas
sagatavošanai” grozījumiem (Nr. 876/2017).
Uzsākat sadarbība ar OECD pētniekiem par
OECD pētījuma - Inovācijas, lauksaimniecības
produktivitāte un ilgtspējība Latvijā – uzsākšanu
un nākotnes sadarbības procesa nodrošināšanu.
Sagatavota informācija (dati, apraksts) ikgadējam

29

Nr.
p.k.

Uzdevumi

OECD pētījumu
rekomendācijas,
jomās,
kas
lauksaimniecības
videi draudzīgu
lauksaimniecību.

5.15.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

metodes un
veikt
analīzi
saistītas
ar
ekonomiku un
un ilgtspējīgu

ES vienpusējo, divpusējo un
daudzpusējo tirdzniecības līgumu
(t.sk. PTO ietvaros izplatīto
dokumentu) izvērtēšana, Latvijas

31.12.2017

VPD, ZD,
MD

TTAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
OECD ziņojumam par lauksaimniecības atbalsta
politikām
par
Latvijas
atbalstiem
lauksaimniecībā.
Sniegta
informācija
Ārlietu
ministrijas
Informatīvajam ziņojumam “Par priekšlikumiem
par Latvijas dalības OECD nodrošināšanai
nepieciešamā finansējuma apmēru”.
Ir uzsākta ZM kārtības projekta izstrāde par
OECD jautājumu koordinācijas jautājumiem
ministrijā.
Izvērtēti vairāki OECD pētījumi un sniegti
Latvijas komentāri vai priekšlikumi pētījumu
pilnveidošanai tādās jomās kā pasaules lielāko
ekonomiku un tirgu izvērtējums, bioloģiskās
daudzveidības nodrošināšana un uzlabošana,
ūdens
resursu
efektīva
pārvaldība
un
piesārņojuma mazināšana, lauksaimniecības
politiku ietekme uz vidi, t.sk. datu pieejamība par
vides
indikatoriem,
lauksaimniecības
pielāgošanās klimata pārmaiņām, globālajām
vērtību ķēdēm u.c.
Tika nodrošināta ministrijas ekspertu dalība
šādās OECD komitejās un darba grupās:
 Lauksaimniecības politiku un tirgu darba
grupā;
 Lauksaimniecības un vides apvienotā darba
grupā;
 Lauksaimniecības
un
tirdzniecības
apvienotā darba grupā;
 Saimniecības līmeņa analīzes tīklā;

Pārtikas ķēdes analīzes tīkls;

Globālais
lauksaimniecības
forums.
Lauksaimniecības komitejas sesija;
 OECD sēklu shēmas;
 Zivsaimniecības komitejas darba grupās.
1) Nodrošināta dalība PTO Lauksaimniecības
komitejas speciālajās sesijās par PTO
daudzpusējās
tirdzniecības
sarunām
un
jautājumiem, kurus varētu virzīt uz PTO 11.
Ministru konferences darba kārtību.
2) Izvērtēti PTO tirdzniecības sarunu ietvaros

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
izplatītie dokumenti par tādiem jautājumiem kā
iekšējais
atbalsts
lauksaimniecībā,
zivsaimniecības subsīdijas u.c.
3) Tika izvērtēts ES-Brazīlijas kopīgi gatavots
priekšlikums PTO iekšējā atbalsta (dzeltenās un
zilās kastes) saistību pilnveidošanai, lai
aktivizētu PTO sarunas.
4) 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).
5) Notika darbs notika pie ES-Merkasūras valstu
divpusējā nolīguma sarunu procesa, izvērtējot
izplatītos dokumentus, sagatavojot komentārus
un Latvijas nostājas.
5) Darbs pie ES-Meksikas esošā nolīguma
modernizēšanas sarunu ietvaros izplatītajiem
dokumentiem, sagatavoti komentāri un nostājas.
6) Darbs pie sarunu norāžu izstrādes Komisijai
sarunās ar Turciju par Muitas ūnijas
modernizēšanu.
7) Pabeigts darbs pie regulas projekta par
autonomo tirdzniecības preferenču piešķiršanu
Ukrainai - izvērtēta tirdzniecības statistika,
tikšanās ar ražotājiem, aizstāvētas VL ražotāju
intereses,
sniedzot
priekšlikumus
ĀM
sagatavotajā pozīcijā par regulas projektu, ĀM
pozīcija tika apstiprināta.
8) 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, Turciju u.c.
9) Izvērtētas un sniegts atzinums par citu
ministriju sagatavotājiem pozīciju, instrukciju un
dažādu informatīvo materiālu projektiem par
ārējās tirdzniecības jautājumiem, tai skaitā par
Eiropadomes
secinājumiem
attiecībā
uz

nostājas sagatavošana, ievērojot
Latvijas lauksaimniecības, pārtikas,
zivsaimniecības un mežu nozaru
intereses.
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Nr.
p.k.
5.16.

5.17.

5.18.

Uzdevumi

Jautājumu aprites koordinēšana
ministrijā un padotības iestādēs par
ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū,
izvērtējot
ES
institūciju
dokumentus
un
sagatavojot
atbilstošu ministrijas nostāju.
Izstrādāt plānu „Stratēģija Eiropas
Savienības programmu skolu
apgādei ar pienu, augļiem un
dārzeņiem īstenošanai Latvijā”
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.

Izpildes
termiņš

31.12.2017

30.06.2017

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD, LD,
LAAD, ZD,
MD

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
starptautisko tirdzniecību.
Apkopoti un sniegti ZM komentāri un viedoklis
par Ekonomikas ministrijas sagatavotajām
pozīcijām un jautājumiem, kas saistīti ar
pakalpojumiem ES iekšējā tirgū.

TTAD

1) Turpinājās darbs pie atbalsta programmas
ieviešanas plāna 2017./2018. - 2022/2023.
mācību gados izstrādes Latvijā.
2) Notika darbs pie normatīvā akta projekta
izstrādes par valsts un ES atbalstu skolu apgādei
ar augļiem, dārzeņiem un pienu.
3) organizētas tikšanās ar EK par skolu apgādes
programmas izstrādes un ieviešanas aspektiem.

SLSAD

MD- Sniegta atbilde Eiropas Komisijai par pārkāpuma
procedūrā Nr.2015/2029 konstatēto nepilnību novēršanu
(13.06.2017 Nr.3.4-11/1600/2017 „Par pārkāpuma
procedūru Nr.2015/202”
LAAD- Sagatavota nepieciešamā informācija pozīcijām
un informatīviem materiāliem par Kopējo
Lauksaimniecības politiku pēc 2020. Izvērtēts un sniegts
viedoklis par citu institūciju izstrādātām
instrukcijām/pozīcijām, kas skar jautājumus par lauku
attīstību. Sagatavoti vienkāršošanas priekšlikumi lauku
attīstības jomā.
TTAD- 1) Regulāri nodrošināta Latvijas interešu
pārstāvēšana EK un Padomes darba grupās;2)
sagatavota vēstule EK un pamatojuma aprēķini par
ārkārtas atbalstu saistībā ar Āfrikas cūku mēra
apkarošanas pasākumiem, tikšanās ar EK pārstāvjiem
par šāda atbalsta piešķiršanu; 3) Latvijas kandidāta
virzīšana uz Starptautiskās graudu padomes
izpilddirektora amatu, sadarbībā ar Ārlietu ministriju
nodrošinot atbalstu LV kandidātam operacionālā
līmenī. VPD- 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”.

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD
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Nr.
p.k.
5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Uzdevumi

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).
Saskaņot un apstiprināt ZM 2017.2019.g.
darbības
stratēģijas
projektu.
Ierosināt
un
koordinēt
ZM
padotības iestāžu 2017.- 2019.g.
darbības stratēģiju izstrādes un
apstiprināšanas procesu.
Nodrošināt
Lauku
attīstības
programmas un Zivsaimniecības
Rīcības programmas novērtēšanas
pasākumu īstenošanu atbilstoši
noteiktajām
Vadošās
iestādes
funkcijām.
Koordinēt un vadīt pozīciju un
informatīvo materiālu sagatavošanu
Latvijas pārstāvjiem dalībai ES

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

SLSAD

30.06.2017.

SLSAD

30.06.2017.

SLSAD

31.12.2017.

SLSAD

31.12.2017.

SLSAD

Līdzatbildīgais
departaments

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

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Lauksaimniecības
un
zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos atbilstošos
ES Ministru padomes formātos, un
sanāksmēs.
5.24.

5.25.

5.26.

Veikt novērtējumu par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
pārvaldības un kontroles sistēmas
darbības efektivitāti, lai nodrošinātu
pietiekamu garantiju tam, ka EK 30.12.2017.
iesniegtās izdevumu deklarācijas ir
pareizas un attiecīgie darījumi ir
veikti likumīgi un regulāri (par
periodu 01.07.2016.-30.06.2017.)
Nodrošināt 2017.gada prioritārā
audita
par
valsts
pārvaldes
pakalpojumiem izpildi saskaņā ar
MK 26.10.2016. rīkojumu “Par 01.03.2018.
kopējām
valsts
pārvaldes
auditējamām
prioritātēm
2017.gadam”
Saskaņā ar apstiprināto audita
stratēģiju 2017.- 2021.g. sniegt
novērtējumu par ministrijas un 30.12.2017.
padotības iestāžu atbalsta un
pamatdarbības sistēmām.

ZM IAN

ZM IAN

ZM IAN
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.
5.27.

5.28.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Nodrošināt nepārtrauktu ministrijā
izveidotās
Integrētās
vadības 30.12.2017.
sistēmas uzturēšanu
Nodrošināt 2016. gada darbības
rezultātu izvērtēšanu
kapitālsabiedrībās, kurās ministrija 31.07.2017.
ir valsts kapitāla daļu turētāja.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

5.30.

Uzraudzīt ZM valdījumā un
padotībā esošo iestāžu lietošanā
nodotā valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas
efektivitāti,
izmantošanas ekonomiskumu un
uzskaites
pilnīgumu,
t.sk.
nodrošināt informācijas pilnīgumu, 31.12.2017.
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 31.12.2017.
turpināt to nekustamā īpašuma
objektu atsavināšanu, kas vairs nav
nepieciešami
ZM
funkciju

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

ZM IAN
MD, LAAD
BFD

VRP 19.2.
5.29.

Uzdevuma izpilde*

BFD

BFD
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LAAD-Sagatavots un š.g. 15. maijā atbildīgajai
ministrijas struktūrvienībai iesniegts valsts
kapitāla daļu turētāja pārstāvja sākotnējais
novērtējums par SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”, kā arī kapitālsabiedrības
pārskats par darbības rezultātiem 2016. gadā.

Nr.
p.k.

5.31.

5.32.

5.33.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

veikšanai.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas
Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto
Eiropas lauksaimniecības garantiju
31.12.2017.
fonda un Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Kompetentās
iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt Eiropas Padomes regulā
Nr.1198/2006 noteikto Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā
31.12.2017.
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
31.12.2017.
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,

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Funkciju izpilde veikta saskaņā ar ES un
nacionālajos tiesību aktos noteikto.

BFD

Funkciju izpilde veikta saskaņā ar ES un
nacionālajos tiesību aktos noteikto.

BFD

Finansējuma plānošana budžetā nodrošināta
saskaņā ar plānoto atbilstoši nepieciešamībai.

BFD
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Nr.
p.k.

5.34.

5.35.

5.35.

5.36.

5.37.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

ceturkšņa, gada) pārskatus Valsts
kasei.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības
politikas
uzraudzību
padotībā
esošajās iestādēs, veicot datu un
31.12.2017.
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
grāmatvedības un personāla vadības
uzskaites sistēmā Horizon.
Piedalīties valsts pārvaldes reformu
plāna izstrādē un tā īstenošanā
31.12.2017.
Uzlabot
kvalitāti
ministrijā
izstrādājamo tiesību aktu projektu
anotācijām, t.sk administratīvā
31.12.2017.
sloga ietekmes izvērtējumam un
administratīvo
izmaksu
monetārajam novērtējumam.
Stiprināt
tiesiskās
noteiktības
principu ievērošanu ministrijas
31.12.2017.
tiesību aktu un juridisko dokumentu
izstrādē
Pārskatīt un, ja nepieciešams,
aktualizēt Zemkopības ministrijas
01.10.2017.
pretkorupcijas risku novērtējumu
un pasākumus risku mazināšanai un

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

BFD

Visi
departamenti,
PSAN, IAN
un padotības
iestādes
SLSAD

JD

JD

JD
Visi
departamenti,
PSAN, IAN

BFD
(VĪN)
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

MD

PSAN

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Zemkopības
ministrijas
pretkorupcijas pasākumu plānu.
MK 16.07.2015. rīkojums nr.393
5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

Organizēt meža nozares gada balvu
30.06.2017.
„Zelta čiekurs”
Izstrādāt
priekšlikumus
likumprojektam “Par valsts budžetu
31.12.2017.
2018.gadam” Meža departamenta
jomās.
Organizēt
konkursu
lauksaimniekiem “Sējējs -2017”
31.12.2017.
Organizēt konkursu “Lielais loms 31.12.2017.
2017”
Informēt sabiedrību par ES fondu
un valsts budžeta finansētiem
2014.-2020.gadam
pasākumiem,
finansējuma piesaistes un atbalsta
iespējām, t.sk. par Lauku attīstības 31.12.2017.
programmas
2014.-2020.
un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda 2014.-2020. mērķiem un
ieviešanas gaitu.
Informēt
sabiedrību
par
Zemkopības
ministrijas
31.12.2017.
sagatavotajām
normatīvā
regulējuma izmaiņām. Ministrijas

MD

LD,TTAD,

PSAN

VPD, LAAD

PSAN

Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšana
notika 02.03.2017. LLU
Likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” un
likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru
2018., 2019., 2020. gadam” sagatavošanas procesā,
sagatavots un iesniegts izvērtēšanai pieprasījums
jaunajām politikas iniciatīvām prioritāram pasākumam
Nacionālais meža monitorings. Likumprojekta
izvērtēšanā šis pasākums netika atbalstīts kā prioritāte.
LAAD- Sagatavoti precizējumi vērtēšanas kritērijiem un
sagatavots vērtēšanas komisijas izbraukuma grafiks
nominācijām “Jaunais veiksmīgais lauksaimnieks”,
“Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

ZD
LAAD, ZD

PSAN

PSAN
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LAAD - Aktualizēta un pilnveidota informācija ZM
tīmekļa vietnē par LAP un ZRP 2014-2020;
- Pastāvīgi sagatavota nepieciešamā informācija par
aktuālajiem jautājumiem saistībā ar LAP 2014-2020
ieviešanu, sasniegtajiem rezultātiem (informācija ZM
vadībai, uzraudzības komitejas darbības ietvaros,
konferenču, semināru ietvaros un masu medijiem);
- Dalība ZM, citu institūciju un nozares NVO
organizētajos informatīvos pasākumos, kur sniegta
informācija par LAP pasākumiem, to nosacījumiem, kā
arī ārējie normatīvo aktu saskaņošana ar NVO.

Nr.
p.k.

5.45.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

mājas lapā ikdienā nodrošināt
informāciju par ministrijas darbību,
komunikāciju
sociālajā
tīklā
Twitter.com
par
nozares
aktuālajiem jautājumiem.
Nodrošināt departamentu funkciju
un uzdevumu izpildi saskaņā ar
31.12.2017.
struktūrvienību reglamentiem.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Visi
departamenti

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

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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