APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: ______

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2017.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

1.Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība”
ietvaros:
Lai īstenotu vienotu dzīvnieku veselības, veterināro zāļu
1.1.
Īstenot vienotu dzīvnieku veselības,
aprites un to atliekvielu uzraudzības, dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites
veterināro zāļu aprites un to
politiku, lai nodrošinātu augstu dzīvnieku veselības
atliekvielu uzraudzības, dzīvnieku
līmeni, drošas pārtikas apriti un sabiedrības veselības
aizsardzību, ir izstrādāti un apstiprināti šādi Ministru
izcelsmes
blakusproduktu
un
kabineta noteikumi:
25.07.2017. Nr.434 “Grozījumi MK 17.02.2004.
atvasinātu produktu aprites politiku,
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”; 18.07.2017. Nr.416
lai nodrošinātu augstu dzīvnieku
“Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un
veselības līmeni, drošas pārtikas
kontroles kārtība”;16.08.2017. Nr.482 “Grozījums
Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos
apriti un sabiedrības veselības
Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks
31.12.2017.
VPD
saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies
aizsardzību.
valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības
vai epizootijas uzliesmojuma laikā"; 12.09.2017. Nr.549
“Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”; 07.11.2017. noteikumi
Nr.661 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, kā arī
likums “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” un šādi
MK rīkojumi: 20.07.2017. Nr.378 “Par papildu
pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai”;
25.07.2017 Nr.384 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
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Nr.
p.k.

1.2.

1.3.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD

Turpināt
rīcības
plānā
par
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu paredzēto pasākumu
31.12.2017.
ieviešanu.

VPD

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
gadījumiem”; 05.09.2017. Nr.485 “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”; 31.10.2017. Nr.624 “Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
05.12.2017. Nr.730 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”.
Lai īstenotu nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites
politiku, izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta
2017. gada 26. septembra noteikumi Nr. 586 “Grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos
Nr.808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem,
kas paredzēti saskarei ar pārtiku”” un Ministru kabineta
2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 671 “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”. Lai veicinātu vietējo
augļu un dārzeņu pārstrādi un tās attīstību, ar ZM
atbalstu izstrādātas vadlīnijas „Augļu un dārzeņu
konservu
ražošana.
Konservēšanas
alternatīvās
metodes”. Turpinās darbs ar Grozījumu projektu
Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos
Nr.369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras
ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus”, kas
iesniegti DDS un Ministru kabineta noteikumu projektu
“Aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un to
produktu saraksts izmantošanai pārtikā”. Pieņemti
Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumi
“Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta
noteikumos Nr. 116
„Noteikumi par zvejas un
akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem
sugu tirdzniecības nosaukumiem””. Turpinās darbs ar
Grozījumu projektu Ministru kabineta 2015. gada
3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un
akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem
sugu tirdzniecības nosaukumiem”” – nosūtīts uz VK.
Rīcības plāns apstiprināts ar Zemkopības ministrijas
2017. gada 11. maija rīkojumu Nr.72.” Par Nacionālā
rīcības
plāna
par
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un
piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā
apstiprināšanu”. Arī 2018.gadā turpināsies rīcības plāna
ieviešana, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu
antimikrobiālās rezistences attīstības un izplatības
ierobežošanu un apkarošanu dzīvnieku veselības jomā
un nodrošinātu koordinētas iesaistīto iestāžu un
organizāciju darbības.

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.
31.12.2017

Uzdevuma izpilde*
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Nr.
p.k.
1.4.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

1.6.

1.7.

Līdzatbildīgais
departaments

Turpināt
vienotas
dzīvnieku
veselības datubāzes ieviešanu.
31.12.2017.

1.5.

Atbildīgais
departaments

Nodrošināt augsti profesionālu
pārtikas, veterināro un fitosanitāro
robežkontroli,
pastiprināti
kontrolējot dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu ievešanu, lai
nodrošinātu, ka LR un ES netiktu 31.12.2017.
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
vienoto
svaigpiena
kvalitātes 31.12.2017.
elektronisko datubāzi.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
2012.gadā tika uzsākta dzīvnieku veselības datu bāzes
veidošana un, sekojot līdzi Eiropas Komisijas
iniciatīvām Antimikrobiālās rezistences ierobežošanā,
datu bāze tiek pilnveidota, lai ar tās palīdzību būtu
iespējams ne tikai uzraudzīt produkcijas ražošanas un
dzīvnieku veselības stāvokļa izsekojamību, bet arī tiktu
reģistrēta un uzskaitīta informācija par profilaksi un
ārstēšanu, norādot dzīvniekam lietotās veterinārās zāles.
Šobrīd ir notikusi sadarbība ar praktizējošiem
veterinārārstiem un dzīvnieku īpašniekiem, lai
samazinātu administratīvo slogu informācijas ievadei.
Darbs pie dzīvnieku veselības datu bāzes attīstīšanas,
pilnveidošanas un ieviešanas turpināsies arī 2018.gadā.
Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu kontroli uz
ES ārējās robežas, PVD 2017. gadā (līdz 31.oktobrim) ir
veicis 66 715 preču pārbaudes robežkontroles punktos.
No veiktajām kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole
veikta 20 281, fitosanitārā kontrole – 32 466, veterinārā
kontrole (preces un dzīvnieki) – 7075, dzīvnieku barības
un barības piedevu kontrole – 4867, svaigu augļu un
dārzeņu kvalitātes kontrole – 1334, nepārtikas preču
drošuma kontrole – 692 preču kravām. No visām
pārbaudītajām preču kravām 1552 jeb 2,3 % tika atzītas
par neatbilstošām. 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”” nosūtīts uz EK TRIS datu bāzi
saskaņošanai ar dalībvalstīm. Apturēšanas periods līdz
28.02.2018..
Veikta olīveļļas, bezglutēta pārtikas produktu, zivju
konservu un preservu paraugu pārbaude (115
izmeklējumi līdz 30.11.2017.), kā arī īstenota divējādas
kvalitātes pārtikas produktu pārbaude (80 izmeklējumi).

VPD

VPD

VPD

Ar 2017.gada 1.martu stājās spēkā Ministru kabineta
2016. gada 6. septembra noteikumi Nr.597 “Veterinārās,
higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”,
kuros ir pilnveidota svaigpiena kvalitātes datu bāze,
ietverot arī rezultātus par citu dzīvnieku sugu un citas
Eiropas Savienības dalībvalsts svaigpiena ražotāja
kvalitātes rādītājus, precizēti informācijas apmaiņas
procesi tādējādi samazinot administratīvo slogu piena
ražotājiem, piena pircējiem, piena pārstrādes
uzņēmumiem un pārstrādātājiem.

VPD
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Nr.
p.k.
1.8.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

1.10.

1.11.

Līdzatbildīgais
departaments

Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
un nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmās.
31.12.2017.

1.9.

Atbildīgais
departaments

Nodrošināt
un
pilnveidot
sabiedrības līdzdalību dzīvnieku
aizsardzības
jomā
(Dzīvnieku 31.12.2017.
aizsardzības
un
labturības
konsultatīvā padome).
Veicināt dzīvnieku un pārtikas
produktu eksporta iespējas uz
trešajām valstīm.
31.12.2017.

Veicināt efektīvus uz riska analīzi
balstītus uzraudzības un kontroles
pasākumus,
izvērtēt
valsts 31.12.2017.
uzraudzības
un
kontroles
programmas.

VPD

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Lai veicinātu ražotāju iesaistīšanos pārtikas kvalitātes
shēmās, izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumi Nr.585 "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 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.
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās
padomes sēde (01.02.2017.)

VPD
PVD 2017. gada laikā izvešanai uz trešajām valstīm
saskaņojis 23 veterināros (veselības) sertifikātus: desmit
sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu
izvešanai; deviņi sertifikāti dzīvnieku izvešanai; četri
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, Čīli, Japānu, AAE, Bosniju un Hercegovinu,
nepārtikas produktu eksporta tirgi uz Bangladešu,
Ekvadora un Peru.
Tika īstenotas 37 valsts uzraudzības un kontroles
programmas.

VPD

VPD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

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
vadošo iestāžu funkciju izpildi

2.2.

31.12.2017.

LAAD

Lauku
attīstības
programmas
ietvaros
pilnveidot
atbalsta
31.12.2017.
nosacījumus
investīcijām
materiālajos
aktīvos
lauku

LAAD

TAAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Pilnveidoti ZM iekšējie normatīvie akti ELFLA un
EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas ieviešanai:
- ZM 13.11.2017. rīkojums Nr.156 “Par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadošās iestādes
reglamentu un vadošās iestādes funkciju īstenošanu”;
- ZM 5.07.2017. kārtība Nr. 16 “Par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības
fonda
pārvaldības
deklarācijas
parakstīšanu un gada kopsavilkuma ziņojuma
sagatavošanu”.
Vadošās iestādes funkciju izpildes ietvaros:
- Veikts izvērtējums par EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmas darbību – 2016/2017. pārskata gads;
- Sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas
padomes (AFCOS) sekretariātu un dalība AFCOS
padomes sēdē (01.11.2017);
- 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, lēmumu
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par
LAP 2014-2020 uzraudzību un novērtēšanu;
- 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 ikgadējo izvērtēšanas sanāksmju ar EK
par LAP un ZRP īstenošanas progresu norise,
informācijas sagatavošana un dalība sarunās ar EK
pārstāvjiem;
- Nodrošināta informācijas sagatavošana par Partnerības
līguma izpildes progresu, dalība izvērtēšanas sanāksmē
ar EK un FM pārstāvjiem;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
neatbilstību gadījumu ziņošana OLAF.
- Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ietvaros
nodrošinātas investīcijas materiālajos aktīvos lauku
saimniecībām konkurētspējas attīstībai, pārtikas
uzņēmumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei un
infrastruktūras attīstībai.
- Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 575
2017. gada 19. septembrī “Grozījumi Ministru kabineta

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

saimniecībām
konkurētspējas
attīstībai, pārtikas uzņēmumiem
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei, infrastruktūras attīstībai.
VRP 6.1.

2.3.

2.4.

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

Uzraudzīt normatīvo aktu ieviešanu
un pilnveidot atbalsta nosacījumus
no Eiropas Lauksaimniecības fonda 31.12.2017.
lauku attīstībai pašvaldībām un
lauku uzņēmējiem infrastruktūras

LAAD

TAAD

6
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Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 “Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu konkursu
veidā
pasākumam
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”””.
- 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.590
“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””.
TTAD- Dalība Stratēģisko projektu novērtēšanas
kritēriju izstrādē un projektu izskatīšanas procesā.
Sagatavoti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos aktos
stratēģiskā projekta definīcijas un administrēšanas
procesa pilnveidei.
Lai nodrošinātu atbalstu vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai:
- izstrādāti Ministru kabineta 2017. gada 14. marta
noteikumi Nr. 149 "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"";
- sniegti skaidrojumi par attiecīgo normu piemērošanu;
- sagatavots jauns grozījumu projekts "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, kurš 2017. gada 23. novembrī
tika izsludināts VSS-1229 un decembrī iesniegts
izskatīšanai Ministru kabinetā;
- īstenota virsuzraudzība pār vairāku normatīvo aktu
grozījumu sagatavošanu 2017. gada sezonā, attiecībā uz
atbalstu ieguldījumiem mežu dzīvotspējas uzlabošanā;
- nodrošināta līdzdalība citu normatīvo aktu grozījumu
sagatavošanā, attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības,
integrētas augu aizsardzības un tiešo maksājumu jomām.
- Pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" tiek nodrošināta projektu pieņemšanas
nepārtrauktā kārta 15.10.2015.-01.12.2019.
- Pasākuma “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar
SVVA stratēģiju” ietvaros nodrošinātas atbalsta iespējas
pašvaldībām un lauku uzņēmējiem infrastruktūras
attīstībai.
- Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Nr.
p.k.

2.5.

2.6.

2.7.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

attīstībai. VRP 55.2.
Veikt grozījumus Lauku attīstības
programmā 2014.-2020. gadam,
pilnveidojot atbalsta pasākumu 31.12.2017.
īstenošanas nosacījumus. VRP
55.2.
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.

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

30.06.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
nodrošināta atbalsta iespēja lauku uzņēmējiem
infrastruktūras attīstībai.
2017. gada 4. jūlijā EK apstiprinājusi grozījumus Lauku
attīstības programmā 2014.-2020. gadam (4.1.versija),
kas EK oficiāli iesniegti 2017. gada 22. maijā
(vienkāršotās izmaksas pasākumā “Sadarbība”).
Sagatavoti un uzraudzības komitejas 9. jūnija sēdē
saņemts pozitīvs atzinums par nākamajiem LAP
grozījumiem, kas 2017. gada 8. augustā iesniegti
Eiropas Komisijā saskaņošanai (5.0. versija).

LAAD

Aktualizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi un
iestrādātas būtiskas izmaiņas projektu vērtēšanas un
lēmumu pieņemšanas kārtībā vietējā rīcības grupā,
veicot grozījumus sekojošos MK noteikumos:
- 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.589
“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”””;
- 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.591
“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””;
- 26.09.2017. apstiprināti MK noteikumi Nr.590
“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””.
- Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju atlases komitejas darbs – apstiprināti 4
grozījumu projekti vietējo rīcības grupu sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijās.
- Nacionālo normatīvo aktu izstrāde un iekšējo
normatīvo aktu izstrāde Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma 16 “Sadarbība”
īstenošanai.
- Apstiprināti MK 28.11.2017. noteikumi Nr. 703
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā
"Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”.
- Nodrošināta projektu pieņemšanas 1. kārta pasākumā
"Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un

LAAD

LAAD
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Nr.
p.k.

2.8.

2.9.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
un vidējo saimniecību attīstībai,
jaunajiem lauksaimniekiem, lauku
tūrisma
attīstībai,
darbības
dažādošanai
no
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku 31.12.2017.
attīstībai. VRP 55.2.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba
grupu projektu īstenošanai” 1.posms “Projekta idejas
atlase un EIP darba grupas apstiprināšana” no 2017.
gada 01. jūlija līdz 31. jūlijam.
- Nodrošināta projektu pieņemšanas 1. kārta pasākumā
"Sadarbība" apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu,
metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā” no 2017. gada 01.
jūlija līdz 31. jūlijam.
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 2017. gadā.

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)).
- Publiskā iepirkumu procedūras rezultātā nodrošināta
demonstrējumu ierīkošana un īstenošana, lai uzskatāmi
parādītu kāda tehnoloģiska procesa, kultūrauga, jauna
agrotehniska paņēmiena priekšrocības un salīdzinājumu
ar līdzšinējo paņēmienu (izsludināta sarunu procedūras
2. kārta, kur tika aicināti iesniegt piedāvājumus sarunu
procedūras 1. kārtā izvērtētie un atlases kritērijiem
atbilstošie kandidāti, izvērtēti iesniegtie piedāvājumi
pakalpojuma nodrošināšanai, līdzdalība līgumu projektu
izstrādē).
- Uzsākts darbs pie publiskās iepirkumu procedūras,
kuras rezultātā tiks nodrošināta iespēja saņemt
individuālas konsultācijas par meža zemes īpašnieku un
tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti dažādos
ES un nacionālajos normatīvajos aktos (darbs pie
iepirkuma dokumentācijas izstrādes).
- Nodrošināta projektu pieņemšanas 2. kārta pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumā
“Atbalsts
ieguldījumiem
ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā” no 2017. gada 01. augusta līdz 31. augustam.

LAAD
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Nr.
p.k.

2.10.

2.11.

2.12.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
kredītprocentu saņemšanai ES
fondu
sekmīgākai
apguvei,
paplašinot attiecināmo izmaksu
pozīciju loku, kā arī zemes 31.12.2017.
kreditēšanas
nosacījumus,
samazinot administratīvo slogu
atbalsta saņēmējiem.

Izstrādāt priekšlikumus normatīvo
aktu izstrādei un pilnveidošanai 31.12.2017.
publisko iepirkumu jomā atbilstoši

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

LAAD

TTAD

VPD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- Nodrošināta 2.projektu iesniegumu pieņemšanas kārta
LAP pasākumā M6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības no 2017.
gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam.
- Pasākuma “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar
SVVA stratēģiju” ietvaros nodrošinātas atbalsta iespējas
lauku uzņēmējiem infrastruktūras tūrisma attīstībai.
- Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
nodrošinātas investīcijas mazo un vidējo saimniecību un
jaunajiem lauksaimniekiem attīstībai.
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"”.)
- 2017. gada 19. septembrī pieņemti MK noteikumi Nr.
573 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3.
februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā””, lai paplašinātu atbalsta
saņēmēju loku, iekļaujot tajā arī mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.
- 2017. gada 12. decembrī pieņemti MK noteikumi Nr.
573 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3.
februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā””, lai nodrošinātu atbalsta
izmaksu lauksaimniecības produktu primārajiem
ražotājiem pilnā apmērā.
- 01.12.2017. tika panākta vienošanās ar finanšu
institūcijas ALTUM pārstāvjiem par jaunu noteikumu
izstrādāšanu esošo Ministru kabineta 2015. gada 14.
aprīļa noteikumu Nr.194 “Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”
vietā. Jaunie noteikumi uzlabos lauksaimnieku
kredītgarantiju pieejamību – vienādos kritērijus,
paplašinās programmas aptveri de minimis atbalsta
ietvaros, būs vienkāršāk uztverami.
TTAD-Izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi vadlīnijām
Zaļo publisko iepirkumu kritēriju piemērošanā, lai
veicinātu augstas kvalitātes vietējo pārtikas produktu
īpatsvara palielināšanos publiskajos iepirkumos.

Nr.
p.k.

2.13.

2.14.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

lauksaimniecības
un
pārtikas
nozaru
interesēm.
Turpināt
līdzdarbību pie zaļo publisko
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
un
augļiem
un
dārzeņiem
īstenošanu Latvijā.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Izstrādāts informatīvais materiāls par ZPI kritēriju
piemērošanas līgumcenām pārtikas un ēdināšanas
iepirkumos
No VPD - Ar 27.04.2017. grozījumiem Pārtikas aprites
uzraudzības likumā Pārtikas un veterinārajam dienestam
noteikta jauna funkcija pārtikas apritē – uzraudzīt un
kontrolēt tādu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas
pakalpojumu līgumu izpildi, kuri noslēgti saistībā ar
zaļo publisko iepirkumu. Tā kā papildu valsts budžeta
līdzekļi 2018.gadam nav piešķirti, tad saskaņā ar MK
20.06.2017. sēdes protokola Nr.31 18.§ pārtikas piegāžu
un ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kontrole
tiks veikta līdzšinējā apmērā.

31.12.2017.

TTAD

Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās
organizācijas pasākumu reformas
pēc 2020. gada priekšlikumu 31.12.2017.
sagatavošana
un
pamatojuma

TTAD

Līdz 2016./17. mācību gada beigām (31.07.2017.)
sekmīgi turpinātas ES atbalsta programmas “Skolas
piens” un “Augļi skolai”. No 2017./2018. mācību gada
(01.08.2017.) sekmīgi ieviesta jaunā apvienotā ES
atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem,
dārzeņiem un pienu (MK 2017. gada 16. augusta
noteikumi Nr. 485; MK 2017. gada 10. oktobra
noteikumi Nr. 620).
Izstrādāta stratēģija ES
programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un
pienu īstenošanai Latvijā laikā no 2017./18. mācību
gada līdz 2022./23. mācību gadam. Izglītības iestāžu
konkursa ietvaros izvēlēts atbalsta programmas sauklis
un logo. Izveidota atbalsta programmas mājaslapa
www.piensaugliskolai.lv, kurā regulāri tiek publiskota
un aktualizēta ar atbalsta programmu saistīta informācija
un materiāli. Izstrādāti iekšējie normatīvie akti attiecībā
uz atbalsta programmas īstenošanas aspektiem.
Atbalsta programmas komisijā apstiprināts papildu
izglītojošo pasākumu un publicitātes pasākumu plāns un
tāme 2017./2018. mācību gadam, uzsākts darbs pie šo
pasākumu īstenošanas. Tika sagatavoti dažādi
informatīvi materiāli EK, ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par atbalsta programmu
īstenošanu, kā arī nodrošināta dalība dažādās Latvijas un
ES līmeņa sanāksmēs un tehniskajās konsultācijās ar
EK.
Izskatīts EK paziņojums par lauksaimniecības un
pārtikas nākotni, formulēta LV nostāja un sniegti LV
komentāri Izstrādāta pozīcija par tiešmaksājumiem un
tirgus atbalsta pasākumiem KLP nākotnes politikas
satvarā pēc 2020. gada. Koordinēta un sagatavota ZM
nostāja sabiedriskās apspriešanas anketai par KLP
modernizāciju un vienkāršošanu. Dažādām augsta
līmeņa sarunām gatavoti argumenti un pamatojums par
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Nr.
p.k.

2.15.

2.16.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

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.

31.12.2017

TTAD

Dalība Latvijas lauksaimniecības
un pārtikas produktu eksporta

31.12.2017

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
tiešo maksājumu izlīdzināšanas nepieciešamību.
Skatīt informāciju 2.19.A. punktā par pārtikas piegādes
ķēdēm.
1) Dalība KTO komitejās (t.sk. veicināšana), sniegti
komentāri par 2017. gada Darba programmas
grozījumiem un izstrādāto 2018. gada Darba
programmu; 2) Regulāri informēti sociālie partneri par
Augsta līmeņa misijām ES īstenotās veicināšanas
politikas ietvaros. 3) 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. 4) Lai ieviestu ES TKO
nosacījumus LV tiesību sistēmā:
- turpinājās darbs pie normatīvo aktu projektiem
attiecībā uz tarifu kvotu administrēšanu un eksporta un
importa licenču administrēšanu;
- notika darbs pie EK normatīvā akta par intervences
krājumu atbrīvošanu pārtikas izplatīšanas shēmā
vistrūcīgākajām personām Savienībā, - izvērtēts
projekts, sniegti LV komentāri, gatavotas instrukcijas
dalībai EK darba grupās. Pēc EK normatīvā akta
pieņemšanas organizētas sanāksmes ar EM par
programmas izmantošanas iespējām, un ar iekšējo
normatīvo aktu pieņemts lēmums Latvijai neizmantot
iespēju intervences krājumus izmantot programmas
vajadzībām;
- notika darbs pie EK normatīvā akta projekta par
vājpiena pulvera intervences iepirkuma īstenošanu 2018.
gada intervences periodā, - apzināts nozares viedoklis,
izvērtēti ražošanas un cenu dati un ar iekšējo normatīvo
aktu formulēta LV nostāja;
- apzinot nozares viedokli un izvērtējot cenu datus, ar
iekšējo normatīvo aktu formulēta LV nostāja par
vājpiena pulvera intervences krājumu pārdošanu
konkursa procedūrā;
- pārskatīta augļu un dārzeņu nozares ražotāju
organizāciju atzīšanas un darbības uzraudzības kārtība
(MK 2017. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 621);
- pārskatīta kārtība lauksaimniecības tirgus vadības un
uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanai
(MK 2017. gada 19. decembra instrukcija Nr. 6)
Veikta tirgus veicināšanas atbalsta uzraudzība (izskatīta
starpatskaite). Darbs pie Ķīnas un Latvijas medus
protokola izskatīšanas un Latvijas komentāru
sagatavošanas.
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Nr.
p.k.

2.17.

2.18.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

veicināšanā.
KLP vienkāršošanas priekšlikumu
sagatavošana
un
virzīšana
apspriešanai

31.12.2017.

TTAD

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 31.12.2017.
ieviešanas
lēmumiem
un
piemērošanu, nodrošināt atbalsta
shēmu nosacījumu izstrādi un
pilnveidošanu (mazo lauksaimnieku
shēma, maksājums gados jaunajiem
lauksaimniekiem,
brīvprātīgs
saistītais atbalsts, maksājums par

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Dalība 16+1 lauksaimniecības asociācijas sanāksmē un
lauksaimniecības ministru forumā.
Izstrādāta nacionālā pozīcija par tiešmaksājumiem un
tirgus atbalsta pasākumiem KLP nākotnes politikas
satvarā pēc 2020. gada.
Izvērtēti ES likumdošanas priekšlikumi atbilstības
nosacījumu pilnveidošanas un vienkāršošanas nolūkos
(Omnibus regula), gatavotas instrukcijas un nostājas, kā
arī sniegti LV komentāri. Gatavots pamatojums par
nepieciešamajiem grozījumiem tiešo maksājumu
pamatregulā attiecībā uz aktīvo lauksaimnieku un
brīvprātīgi saistīto atbalstu t.s. “Omnibus” regulas
kontekstā. Sniegti priekšlikumi EK REFIT platformas
ietvaros par savstarpējo atbilstību un zaļināšanu. Ņemot
vērā EK veiktos grozījumus attiecībā uz zaļināšanas
maksājumu sākot no 2018.gada VSS iesniegti tiešo
maksājumu noteikumu grozījumi. Izstrādāts pamatojums
par ģenētisko resursu saglabājamo kaņepju šķirnes
nozīmību Latvijā un diskusiju rezultātā ar EK tiešo
maksājumu regulējumā iekļauts priekšlikums par VPM
piešķiršanu par ģenētiski saglabājamām kaņepju
šķirnēm (“Adzelvieši”).
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.
Risināti problēmjautājumi saistībā ar nelabvēlīgu
laikapstākļu radītajām sekām, ieviešot tiešo maksājumu
pretendentiem atsevišķas atkāpes atbalsta nosacījumu
ievērošanā. Eiropas Komisijai par klimatiskajiem
laikapstākļiem š.g. pavasarī un vasarā, lai pamatotu
nepieciešamību Latvijai palielināt tiešo maksājumu
avansa apjomu. Sagatavots skaidrojošs materiāls par
ilggadīgo zālāju statusa noteikšanu un saglabāšanas
prasību;
Noteiktajos termiņos sagatavoti visi
nepieciešamie paziņojumi un atskaites par tiešo
maksājumu sistēmas ieviešanas un īstenošanas
jautājumiem, iesniegti EK caur ISAMM;
Sagatavots un virzīts apstiprināšanai MK informatīvais
ziņojums par finansiālā nodrošinājuma nepieciešamību
Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu izmaiņām
un attīstībai. Sagatavoti un koordinēti LAD likuma
grozījumi, lai nodrošinātu atbalstu iesniegumu
iesniegšanu, izmantojot elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS), iesniegti Saeimā.
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Nr.
p.k.

2.19.

2.19a

2.20.

2.21.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

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.

TTAD

31.12.2017

TTAD

31.12.2017

TTAD

31.12.2017

TTAD

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

Dalība lauksaimniecības un pārtikas
nozares konkurences un preču
eksporta
kreditēšanas
jomas

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 nacionālā pozīcija par pārtikas piegādes
ķēdes jautājumiem (tostarp negodīgām tirdzniecības
praksēm).
2) Pamatojoties uz nacionālo pozīciju aizpildīta
tiešsaistes anketa “Iniciatīva pārtikas piegādes ķēdes
uzlabošanai”.
3) Informētas lauksaimniecības un pārtikas nozares
nevalstiskās organizācijas par sākotnējo ietekmes
novērtējumu “Iniciatīva pārtikas piegādes ķēdes
uzlabošanai” un tiešsaistes anketu un tās aizpildīšanas
iespējām.
4) Sagatavots LV viedoklis Augsta līmeņa forumam
labākas pārtikas apgādes ķēdes uzlabošanai, dalība
forumā un tā sagatavošanas apakšgrupās (“Pārtikas cenu
indeksi €food”).
5) Sagatavoti informācija uz MP (11.-12.12.2017.) par
“Slovākijas priekšlikums par negodīgas tirdzniecības
prakses apkarošanu ar mērķi panākt līdzsvaru un
stiprināt lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes
ķēdē”.
1) Organizēta Pārtikas nozares padomes 14.sēde
(07.12.2017), kurā jo īpaši tika aktualizēta darbaspēka
trūkuma pārtikas un lauksaimniecības nozarēs problēma
valstī;
2) Izstrādāti normatīvu aktu grozījumu projekti
viesstrādnieku piesaistes uzlabošanai pārtikas nozarē;
3) Apzināta un izvērtēta Igaunijas pieredze
nodarbinātības jautājumos;
4) Dalība normatīvo aktu izstrādē, lai pilnveidotu
tirdzniecības organizēšanas kārtība
tirgos un ielu
tirdzniecībā, mazinot ēnu ekonomikas ietekmi un
stiprinot institūciju sadarbību.
Dalība Konkurences padomes rīkotā konferencē
"Godīgas konkurences ceļš: vakar, šodien, rīt".
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Nr.
p.k.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

Uzdevumi

pilnveidošanā
Izstrādāt „Latvijas Vides pasākumu
programma (augļu un dārzeņu
ražotāju organizāciju darbības
programmu īstenošana)”
Nodrošināt Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014. –
2020.g. pasākumu normatīvo aktu
izstrādi
un
ieviešanu
īpaši
akcentējot
atbalstu
zivju
produkcijas
noieta
tirgu
paplašināšanai,
akvakultūras
produkcijas ražošanas apjomu
palielināšanai,
zvejniecības
konkurētspējas
nodrošināšanai.
VRP 6.4 VRP 55.2
Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību zivsaimniecības nozares
konkurētspējas attīstībai un ar to
saistīto dabas resursu ilgtspējīgai
izmantošanai Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.g. ietvaros. VRP 6.4
Koordinēt
un
uzraudzīt
Bioekonomikas stratēģijas izstrādi.
VRP 5.1.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2017.

TTAD

31.12.2017.

ZD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Izstrādāta un ar iekšējo normatīvo aktu apstiprināta
(14.09.2017.) stratēģija par ražotāju organizāciju
darbību augļu un dārzeņu nozarē.
Stratēģijas ietvaros apstiprināta (EK 2017. gada 18.
oktobra vēstule) „Latvijas Vides pasākumu programma
(augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības
programmu īstenošana)”.
Precizēti grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.g. un iesniegti izvērtēšanai Eiropas
Komisijai 2017.gada 8.decembrī

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

31.12.2017.

ZD

MD
30.06.2017.

LD

14

2017. gada 6. novembrī informatīvais ziņojums tika
skatīts Ministru kabineta komitejas sēdē. 2017. gada 17.
novembrī ZM organizēja starpministriju vadības grupas
tikšanos, lai diskutētu par nozaru ministriju un Pārresoru
koordinācijas centra iesniegtajiem iebildumiem par
“Latvijas Bioekonomikas stratēģiju 2030”. Diskusijas
laikā skatīja būtiskākos jautājumus, kurus nepieciešams
risināt, lai vienotos par informatīvā ziņojuma tālāku

Nr.
p.k.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

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.
Izvērtēt iespējas PVN
diferencēšanai pārtikai

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
virzību. Sanāksmē piedalījās EM, FM, VARAM un
PKC. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par visiem
minēto institūciju iesniegtajiem atzinumiem. Sanāksmē
piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienība, ar ko tika
panākta vienošanās. Pamatojoties uz vienošanos, tika
precizēts informatīvais ziņojums un tā protokollēmums.
2017. gada 19. decembra MK sēdē Valdība apstiprināja
ZM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas
Bioekonomikas stratēģija 2030”.
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. 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””. 12.12.2017. pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr. 742 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.
gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par
lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti
dabiskās vides saglabāšanai"
03.01.2017. pieņemti MK noteikumi Nr. 16 „Augļu
koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”.

LD

likmes

31.12.2017

Uzdevuma izpilde*

LAAD

TTAD

15

Par likumprojektu “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības
likumā” ir panākta vienošanās ar Latvijas Sēklaudzētāju
asociāciju. Likumprojekts nosūtīts lauksaimnieku
nevalstiskajām organizācijām izvērtēšanai.
Likumprojekta anotācija ir saskaņošanas procesā ar
Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju.
- Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MKK sēdē
informatīvais ziņojums “Par pievienotās vērtības
nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai”.
- 2017. gada 22. novembrī ir pieņemti grozījumi
"Pievienotās vērtības nodokļa likumā” (turpmāk –
likums), kas paredz no 2018. gada 1. janvārim līdz 2020.
gada 31. decembrim PVN samazināto likmi piecu
procentu apmērā piemērot tādu pārtikas produktu
piegādēm, kuri ir likuma pielikumā minētie svaigie
augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti,
griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi
(piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti).
TTAD- - Sagatavots un noslēgts memorands starp ZM,

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Nodrošināt Koksnes un FLEGT
31.12.2017
MD
regulas prasību izpildi. VRP 23.2
2.31.
Nodrošināt valsts un ES atbalsta
normatīvo aktu izstrādi meža
nozares, medību saimniecības un 31.12.2017
MD
meliorācijas attīstībai, kā arī
nodrošināt ieviešanas uzraudzību.
3.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
Nodrošināt Valsts Lauku tīkla, t.sk.
3.1.
lauku attīstības konsultantu, un
Valsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkla darbību, lai sekmētu
informācijas pieejamību un lauku
31.12.2017
LAAD
ZD
iedzīvotāju, uzņēmēju informētību
par lauku un zivsaimniecības
atkarīgo teritoriju attīstības
iespējām plānojot 2014.-2020.gada
ES fondu atbalsta aktivitātes.
2.30.

3.2.

Sagatavot speciālistus ar augstāko
akadēmisko
izglītību
lauksaimniecības,
31.12.2017.
veterinārmedicīnas,
pārtikas,
inženierzinātņu, mežu kā arī ar šīm
nozarēm saistītās lauku sociāli

SLSAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
FM un tirgotāju organizācijām, lai veicinātu Latvijai
raksturīgu svaigu augļu, ogu un dārzeņu pārdošanu,
godprātīgi piemērojot samazinātu pievienotās vērtības
nodokļa likmi 5 % apmērā.
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.
Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi.

- Nodrošināta VLT un ZST darbības un īstenoto
aktivitāšu
uzraudzība,
finansējuma
izlietojuma
pārraudzība, veiktas pārbaudes uz vietas VLT un ZST
par 2017. gada darbību un finansējuma izlietojumu;
- Nodrošināta līdzdalība VLT un ZST rīkotos
pasākumos nozares mērķauditorijai un darba grupās par
nozares jautājumiem;
- Sadarbībā ar VLT un ZST pārstāvjiem uzsākta
komunikācija un saskaņoti 2018. gada īstenojamo
pasākumu plāni, plānotie sasniedzamie rādītāji un
nepieciešamais finansējums.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

ekonomisko zinātņu, informācijas
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
novērstu negatīvo ietekmi uz vidi,
saglabātu bioloģisko daudzveidību
un
veicinātu
bioloģiskās 31.12.2017.
VPD
lauksaimniecības attīstību Latvijā.

4.2.

4.3.

Īstenot zivju resursu mākslīgās
atražošanas
plānu
20172020.gadam un nodrošināt atbalstu
publiski pieejamo ūdeņu zivju
resursu daudzveidības saglabāšanai 31.12.2017.
un ilgtspējīgai izmantošanai. VRP
6.4.
Eiropas Savienības un Latvijas
31.12.2017.
zivsaimniecības politikas mērķu

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Pieņemti Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu
aprites likumā (06.06.2017.), kuros noteica ĢMO
piejaukuma slieksnis konvencionālajās un bioloģiskajās
sēklās, lai nodrošinātu to, ka valstī netiek izplatītas
konvencionālās un bioloģiskās sēklas, kuras satur ĢMO
piejaukumu. Turpinās zinātniskā projekta “Ģenētiski
modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla
iespējamo risku zinātniskā novērtēšana Latvijas
teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde
atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem”
īstenošana, lai izstrādātu riska vadības rekomendācijas.
Atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijā 21.05.2009.
pieņemtajam lēmumam, Latvija nav atbalstījusi visu
līmeņu ES institūciju darba grupās atļaujas izdošanu
ĢMO izplatīšanai ES tirgū (tostarp audzēšanai).
Nodrošināta Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna
2017-2020.gadam īstenošanas 2017.gadā pārraudzība.
07.02.2017. noslēgts līgums ar BIOR par zivju resursu
mākslīgo atražošanu plāna izpildei. Nodrošināta
ikmēneša līgumdarbu izpildes pārraudzība. Nodrošināta
Zivju Fonda darbība un atbalsts projektiem saistībā ar
plāna izpildi. 01.07.2017. apstiprināti grozījumi MK
02.03.2010. noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”. Īstenojot plānu, 2017. gadā
ūdenstilpēs ielaisti apmēram 25 miljoni zivju mazuļu
(kopējais dažādu sugu zivju kāpuru, mazuļu un
lašveidīgo zivju smoltu skaits).

ZD

Sagatavotas 7 Latvijas pozīcijas un instrukcijas, kā arī 6
informatīvie ziņojumi un 4 rakstiskie komentāri par
normatīvajiem aktiem Kopējās zivsaimniecības politikas

ZD
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Nr.
p.k.

4.4.

4.5.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

sasniegšana, izstrādājot un īstenojot
ilgtspējīgus
zivsaimniecības
pārvaldības un zivju resursu
saglabāšanas pasākumus.

(KZP) ieviešanai. Izskatīšanai VSS iesniegti
“Grozījumi MK 24.03.2015. noteikumos Nr. 141 "Zivju
izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudes noteikumi’’ saistībā ar elektroniskās
izsekojamības sistēmas nodrošināšanu. Pabeigta Latvijas
zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas
sistēmas (LZIKIS) papildināšana ar elektroniskās
izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem
elementiem. Tiek turpināts darbs pie elektroniskās
izsekojamības sistēmas ieviešanas. 06.06.2015.
apstiprināti 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)”, lai regulētu
Latvijas dabai neraksturīgu zivju sugu izmantošanu
atklātās akvakultūras platībās.
Sadarbībā ar ĀM noritēja darbs, aizstāvot Latvijas
sniega krabju zvejas intereses Svalbārā: sniegti atzinumi
par citu ministriju (ĀM un TM) sagatavotajiem
ziņojumiem MK; nosūtītas vairākas vēstules Eiropas
Komisijai, organizētas tikšanās ar tās pārstāvjiem, kā arī
nodrošināta aktīva interešu aizstāvēšana Padomes darba
grupās un decembra ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomē.
11.08.2017. apstiprināti grozījumi MK 02.05.2007.
noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos".

Pilnveidot
nacionālo
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
uzskaiti aramzemju un zālāju
apsaimniekošanā,
gatavojoties 31.12.2017
obligātajai aramzemju un zālāju
apsaimniekošanas emisiju uzskaitei
no 2021. gada 1.janvāra.
Atbalstīt izvēlēto modeļsaimniecību
SEG emisiju analīzi un veicināt 31.12.2017.
SEG emisiju samazinošo pasākumu

Atbilstoši EP Lēmuma 529/2013/EU
prasībām sadarbībā ar LVMI “Silava” sagatavoti, un EK
iesniegti Latvijas ziņojumi par aramzemju un zālāju
uzskaites sistēmas izveides progresu un par aramzemju
un zālāju apsaimniekošanas emisiju un piesaistes
ikgadējām aplēsēm. Noslēgts darbs pie laukkopības
scenāriju identificēšanas un attiecīgo oglekļa un slāpekļa
ieneses prognožu laika rindas sagatavošanas. Sagatavoti
darba uzdevumi uzskaites sistēmas tālākai pilnveidei
2018. gadā.

LD

Līdz šim paveiktais darbs, izstrādājot Latvijas
lauksaimniecības SEG emisiju samazināšanas pasākumu
izmaksu un ieguvumu līkni lauksaimniecības sektorā,
publiskots 2017.gada 24.novembrī notikušajā Valsts
pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un

LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
31.12.2017.
izmantojamo
augu
ģenētisko
resursu izmatošanu, kolekcionēšanu
un saglabāšanu.
Valsts atbalsta zinātnisko pētījumu
4.7.
uzdevumu
tāmes
izskatīšana/apstiprināšana.
31.12.2017.
Zinātniskā pētījuma gala pārskata
izvērtēšana un apstiprināšana.
Pilnveidot normatīvos aktus, lai
4.8.
uzlabotu traktortehnikas un tās
31.12.2017.
piekabju
aprites
normatīvo
regulējumu.
Harmonizēt sēklkopībā izvirzītās
4.9.
prasības atbilstoši ES likumdošanai
31.12.2017.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
tās dinamika klimata ietekmē" (EVIDEnT)
3.Zinātniskajā konferencē. Sagatavots SEG emisiju
samazināšanas pasākumu novērtējums un detalizēts
apraksts

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

Izskatīti un apstiprināti 18 zinātnisko pētījumu gala
pārskati. Zinātnisko pētījumu atskaites 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.

LD

2017. gada 6. jūnija MK noteikumi Nr. 313
“Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas
noteikumi”.
2017. gada 5. decembrī VK iesniegts likumprojekts
“Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”.

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””.
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

LD
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Nr.
p.k.

4.10.

4.11.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Pilnveidot substrātu reģistrācijas
kārtību
un
bioloģiskajā
lauksaimniecībā
izmantojamo 31.12.2017.
mēslošanas līdzekļu reģistrācijas
kārtību.
Uzlabot
lauksaimniecības
dzīvnieku ciltsdarba un dzīvnieku
audzēšanas sistēmu

31.12.2017.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
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”.
Grozījumu projekts MK noteikumos Nr. 506
„Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas,
kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības
noteikumi” izsludināts ZM departamentu direktoru
sanāksmē 16.11.2017. Saskaņots ar lauksaimnieku
nevalstiskajām organizācijām.

LD

04.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.649 “Grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta noteikumos
Nr. 649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība””;
18.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.148 “Grozījumi
Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr.
13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības
kārtība"”; 25.07.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.432
"Grozījumi MK 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”"; 03.10.2017. pieņemti MK
noteikumi Nr.604 „Grozījums Ministru kabineta
2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas
liellopu pārraudzības kārtība”; 14.11.2017 pieņemti MK
noteikumi Nr. 679 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par
veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas
dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas
teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās
apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo

LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
aprīkojumu”.

4.12.

Īstenot papildus siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazinošus
pasākumus mežsaimniecībā, kas
kompensē atmežošanas radīto
ietekmi uz oglekļa bilanci.
VRP 4.2.; Saeimas IAK lēmums “Par uzdevumiem,

Grozījumi MK noteikumos “Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"
īstenošanai” stājušies spēkā 28.06.2017. Vēl viens
grozījumu projekts šajos noteikumos ir izsludināts
Valsts sekretāru sanāksmē, kas uz MK sēdi tiks virzīts
pēc tam ,kad Eiropas Komisija būs saskaņojusi
atbilstošos grozījumus Latvijas Lauku attīstības
programmā.
Koordinēta pētījuma īstenošana, kura ietvaros noteikts
precīzāks atmežošanas apjoms.

31.12.2017.
(VRP 30.10.2018.)

MD

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.

Koordinēt meža ugunsdrošības
uzraudzības un meža ugunsdzēsības 31.12.2017.
tehniskā
nodrošinājuma

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

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

uzlabošanu. VRP 6.2.
4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Nodrošināt
meliorēto
zemju
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
valsts
meliorācijas
sistēmu
uzturēšanu. VRP 6.3.
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,

31.12.2017.

MD

31.12.2017.

MD

2017.gadā valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un
uzturēšana: ūdensnotekas - 1262 km; aizsargdambji –
109 km.
Jaunā perioda Lauku infrastruktūras un plūdu
aizsardzības pasākumiem līdz 2017.gada 31.decembrim
apstiprināta 160 ES struktūrfondu projektu īstenošana
(ELFLA – 149; ERAF -11).
AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes programmas
ietvaros 2017. gadā nopirkti 1618,13 hektāru zemes.
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

31.12.2017.

MD

31.12.2017.

MD

Nodrošināta Medību saimniecības attīstības
fonda darbība. Izvērtēta un sagatavota
informācija normatīvo aktu efektivitātes
izvērtējumam un dažādiem informācijas
pieprasījumiem par paredzētajiem grozījumiem
koku ciršanas un meža atjaunošanas noteikumos,
sniegtas prezentācijas par šiem jautājumiem.
Zemkopības ministrija, sadarbībā ar zinātniekiem
un meža nozares pārstāvjiem, 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

22

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

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.

4.21.

Izstrādāt
nacionālā
meža
monitoringa
ietvaros
meža
4.22.
31.12.2017.
bioloģiskās
daudzveidības
novērtēšanas metodikas projektu.
5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
Nodrošināt
un
pilnveidot
5.1.
dokumentu apriti un to pārvaldību
ministrijā (to skaitā, ierobežotas
pieejamības informācijas un valsts
31.12.2017.
noslēpuma
objektu),
kā
arī
nodrošināt ministrijas ilgstoši un
pastāvīgi
glabājamo
lietu
(dokumentu un datu) uzskaiti,

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
normatīvā regulējuma izvērtēšanu par iepriekš
minētajiem jautājumiem, citās valstīs. MK
noteikumu projekti "Grozījumi MK noteikumos
Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"
(VSS-651, 15.06.2017., Nr.23 §48) un MK
noteikumu projekts "Grozījumi MK noteikumos
Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas
un plantāciju meža noteikumi" (VSS-650,
15.06.2017., Nr.23 §47) ir izstrādāti un
sagatavoti iesniegšanai Valsts kancelejā.
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. Papildus, saskaņā ar Ministru kabineta
sēdes protokollēmumā doto uzdevumu, izstrādāts
likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu
aizsardzības likumā”.
Meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas
metodika Nacionālā meža monitoringa ietvaros
ir izstrādāta un iesniegta Zemkopības ministrijā.

uzlabotu kopējo meža nozares
konkurētspēju un medību
saimniecības ilgtspējīgu attīstību.

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

Uzdevuma izpilde*

MD

MD

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

AD
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Nr.
p.k.

5.2.

5.3.

5.4.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

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
31.12.2017.
budžeta ietvaros, kā arī efektīvi
izmantot Eiropas Savienības fondu
finansējumu.
Nodrošināt ministrijā izstrādāto
iepirkuma
līgumu
atbilstošu
kvalitāti un noslēgto līgumu
izpildes kontroli.
31.12.2017.

AD

Pārvaldīt un uzturēt ministrijas
pārziņā
esošās
informācijas
sistēmas
un
IKT
resursus,
nodrošinot
to
atbilstošu
31.12.2017.
lietojamības veiktspēju, plānveida
darbību un funkcionalitāti (t.sk. epasta
sistēma,
grāmatvedības
uzskaites un personāla vadības

AD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Ministrijas administratīvā darba nodrošināšanai
nepieciešamo iepirkumu realizēšana tiek veikta
plānveidīgi, ņemot vērā ministrijas vajadzības un
pieejamos finanšu resursus, kā arī ES fondu
līdzfinansēto aktivitāšu realizācijā tiek piesaistīti
nepieciešamie speciālisti, lai maksimāli ātri
izstrādātu un precizētu attiecīgās aktivitātes
specifikācijas, kas nepieciešamas iepirkuma
veikšanai.
Iepirkumu līgumi tiek sagatavoti atbilstoši
ministrijā noteiktajai kārtībai Nr.21 “Līgumu
sagatavošanas,
izvērtēšanas,
saskaņošanas,
parakstīšanas, reģistrācijas, glabāšanas un
izpildes kontroles kārtība” (07.10.2013.), kā arī
ievērojot Ministru kabineta instrukcijā Nr. 3
“Ārvalstu
finanšu
instrumentu
finansētu
civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas
instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”
(20.09.2016.) noteikto kārtību. Par katra līguma
izpildi ir noteikta atbildīgā persona, kura uzrauga
līguma pienācīgu un savlaicīgu izpildi.
Ir noslēgti uzturēšanas līgumi par DVS, RVS,
LZIKIS, ERS uzturēšanu un jaunināšanu.
Sistēmu atjaunināšana (kļūdu labojumi, papildus
konfigurācija utt.) tiek veikta ne retāk kā reizi
ceturksnī.

AD
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Nr.
p.k.

5.5.

5.6.

5.7.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

sistēma
Horizon,
dokumentu
vadības sistēma, LZIKIS, ERS
u.c.).
Nodrošināt ministrijas un padotībā
esošo iestāžu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju attīstību,
zemkopības
nozares
iestāžu
darbības efektivitātes palielināšanu,
pilnveidojot un attīstot iestāžu 31.12.2017.
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
31.12.2017.
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.
gadam īstenošanas uzraudzību un
plānošanas perioda slēgšanu.
Nodrošināt
Lauku
attīstības
programmas 2014.-2020.gadam un
Rīcības
programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.- 31.12.2017
2020.gadam pieejamo tehniskās
palīdzības finanšu līdzekļu efektīvu
izmantošanu,
lai
atbalstītu

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta “Zemkopības ministrijas un
tās padotībā esošo iestāžu informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju attīstība” uzsākšanu.
2017. gada laikā projekta ietvaros veikta
koplietošanas IT risinājumu analīze, kā rezultātā
izstrādāta vienotā nozares IKT arhitektūra un
arhitektūras ieviešanas plāns. Paralēli tam veikti
darbi ZM padotības iestādēs, katrā no tām veicot
IT risinājumu pilnveides un integrācijas ar
centrālajiem nozares IKT risinājumiem analīzi,
un
sagatavotas
tehniskās
specifikācijas
turpmākiem
informācijas
sistēmu
pilnveidojumiem.

AD

LAAD

ZD

- Nodrošināta ZRP 2007-2013 noslēguma īstenošanas
ziņojuma precizēšana, atbildes/ papildus informācijas
sagatavošana un nosūtīšana EK;
- Nodrošināta ZRP 2007-2013 ietvaros konstatēto
neatbilstoši veikto izdevumu ziņošana EK.

- Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam
pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējuma sekmīga
apguve, 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;
- Sagatavoti un LAD iesniegti projektu iesniegumi LAP

LAAD
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Nr.
p.k.

5.8.

5.9.

5.10.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

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.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
un ZRP Tehniskās palīdzības darbību īstenošanai 2018.2020. gadā.

31.12.2017

LAAD

31.12.2017

TTAD

TTAD

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD
31.12.2017

TTAD
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- 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 3.un 4.ceturksni;
- sagatavots un 2017. gada 6. oktobrī parakstīts līgums
Nr.2017/94 par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
LLKC SUDAT un lauku saimniecību apsekojumiem
nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādei.
Nodrošināta piešķirto budžeta līdzekļu izlietojuma
uzraudzība, kā arī saskaņota līguma izpilde 2017. gada
4. ceturksnī.
Statistiskās
informācijas
aprites
vadīšana
un
koordinēšana starp ZM padotības organizācijām. Dalība
Centrālās statistikas pārvaldes rīkotajās sanāksmēs par
kvalitātes prasību ieviešanas jautājumiem. Statistikas
datu aprites uzlabošana Zemkopības ministrijā atbilstoši
ES Prakses kodeksa prasībām.

LAAD_Izvērtēts un sagatavoti komentāri par
OECD izstrādāto pētījuma projektu par
inovācijām lauksaimniecības produktivitātei un
ilgtspējai Latvijā.
TTAD1) Sagatavots Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības gada ziņojumam par 2016.
gadu, publicēts ZM mājaslapā (par ražošanas un
cenu tendencēm augkopības un lopkopības
nozarēs; par ES un valsts atbalsta veidiem; par
LV ārējo tirdzniecību; par ES tirdzniecības

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
sarunām un līgumiem).
2) Veikts nepārtraukts datu monitorings par
lauksaimniecības nozaru raksturojošiem
rādītājiem. Dažādas nozari raksturojošās
statistikas, t.sk. lauksaimniecības un pārtikas
produktu cenu datu regulāra uzkrāšana.
3) Katru mēnesi sagatavoti un publicēti ZM
mājaslapā informatīvi nozaru pārskati lopkopības
un augkopības sektoros.
4) Jaunā ES cenu regulējuma analīze,
komunikācija ar cenu ziņošanā iesaistītajām
institūcijām par regulējuma prasību ieviešanu
Latvijā.
5) 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.
6) Regulāri gatavoti dažādi informatīvie
materiāli, analizējot tirdzniecības datus par
Latvijas un citu valstu savstarpējo tirdzniecību,
t.sk. identificējot pozitīvos un problemātiskos
sadarbības aspektus. 7) Regulārs darbs pie LV,
ES un pasaules (biržu) cenu apkopošanas,
apstrādes un uzkrāšanas par dzīvnieku izcelsmes
un augkopības produktiem. 8) Pēc pieprasījuma,
t.sk. sabiedrisko mediju vajadzībām gatavota
dažāda skaidrojošā informācija par
lauksaimniecības nozaru aktualitātēm, kā arī
regulāri gatavoti informatīvie un analītiskie
materiāli (prezentācijas) ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par Latvijas ārējo
tirdzniecību un cenām.
9) Regulāri atjaunota informācija ZM mājaslapā
par OECD publikācijām.
10) Analizēta un apkopota informācija Eiropas
Komisijas anketai par bojā gājušajām laukaugu
un zālāju platībām saistībā ar nelabvēlīgu
laikapstākļu radītajām sekām.
11) Veikta tiešo maksājumu saņēmu padziļināta
analīze, izmantojot LAD individuālo statistisko
informāciju, lai vērtu atbalsta pretendentu
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Nr.
p.k.

5.11.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
vecumu, saimniecību struktūru, izmaksāto
maksājumu sadalījumu un īpatsvaru u.c.
informāciju.
MK 2017. gada 19. decembra instrukcija Nr. 6
“Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības
informācijas sistēmas ISAMM lietošanas
kārtība”.
2017.gada
līguma
par
lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas
lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un
Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas
darbības nodrošināšanu ar AREI ceturkšņu
atskaišu izvērtēšana un saskaņošana.
Jaunā, 2018.gada līguma par lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas
lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un
Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas
darbības nodrošināšanu ar AREI projekta
sagatavošana.
Uzraudzīta LEK sagatavošana un ZM interneta
vietnē prezentāciju veidā publiskoti aprēķinu
rezultāti. No AREI saņemto materiālu
izvietošana ministrijas datortīkla koplietošanas
direktorijā „Statistika”.
Izvērtētas un skaņotas ZM LAAD noslēgtā
dotāciju līguma ar LLKC Nr.2017/9 darbu
izpildes ceturkšņu atskaites;
Dalība ZM LAAD 2018.gada dotāciju līguma ar
LLKC sagatavošanā.
Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu statistikas
datu apkopošana un apstrāde, informācijas datu
bāzes aktualizēšana, papildinot ar informāciju par
2016. gadu, apstrādātā informācija nodota
izmantošanai darbā citām ZM nodaļām.
Tika sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas
atskaites par bioloģiskās lauksamniecības
rezultātiem Latvijā 2016.gadā.
Izvērtēti VPD izstrādātie grozījumi 2009.gada
26.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.485
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles kārtība”.
Sadarbībā ar LDC un sertificējošajām

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.

31.12.2017

Uzdevuma izpilde*

TTAD
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Nr.
p.k.

5.12.

5.13.

5.14.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

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.

31.12.2017

TTAD

Koordinēt ministrijā ar OECD
saistītos jautājumus, veikt pētījumu
projektu izvērtēšanu un, izmantojot

31.12.2017

TTAD

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
institūcijām turpināja norisināties darbs pie
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā esošo
lauksaimniecības
dzīvnieku
reģistra
automatizēšanas jautājumiem.
Pēc pieprasījuma, gatavota dažāda skaidrojošā
informācija par lauksaimniecības nozaru
aktualitātēm, kā arī regulāri gatavoti informatīvie
un analītiskie materiāli (prezentācijas) ZM
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem.
Sniegtas
atbildes
uz
lauksaimnieku,
lauksaimnieku organizāciju un padotības iestāžu
jautājumiem par tiešo maksājumu nosacījumu
piemērošanu, platību sakopšanu un pareizu
apsaimniekošanu.
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.
Rīkotas ELGF vadošās iestādes komitejas sēdes.
Sagatavoti 4 ELGF VI protokoli un 3 lēmumi, kā
arī 5 ELGF VIK protokoli.
Sagatavoti ELGF Administrēšanas procesa
(LAD) risku reģistra kopsavilkums un TTAD
ELGF risku reģistrs un tā kopsavilkums.
Izveidota ELGF atbildības un funkciju tabula ES
skolu apgādes programmai.
Sagatavoti ELGF funkciju pārskati par 2017.
gadu attiecībā uz TM un TKO instrumentu
ieviešanu (intervence, skolu programmas, skolu
apgādes programma, ražotāju organizācijas,
ārkārtas tirgus atbalsta pasākumi), ISAMM
paziņošanu.
Koordinēti ZM ar OECD saistītie jautājumi.
Darbs pie ZM kārtības par OECD jautājumu
koordinēšanu un ZM rīkojuma par darba grupas
izveidi ministrijā.

Informatīvo materiālu sagatavošana
par tiešo maksājumu nosacījumu un
savstarpējās
atbilstības
piemērošanu un to skaidrojumiem.
31.12.2017

Uzdevuma izpilde*
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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
nostājas sagatavošana, ievērojot
Latvijas lauksaimniecības, pārtikas,
zivsaimniecības un mežu nozaru
intereses.

VPD, ZD,
MD

31.12.2017

TTAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Sadarbības
procesa
nodrošināšana,
t.sk.,
informācija sniegšana OECD pētniekiem par
OECD pētījuma - Inovācijas, lauksaimniecības
produktivitāte un ilgtspējība Latvijā.
Izvērtēti vairāki OECD pētījumi un sniegti
Latvijas komentāri vai priekšlikumi pētījumu
pilnveidošanai.
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 grupa.
VPD – kompetences jomās sniegts viedoklis par:
ES-Azerbaidžānas
tirdzniecības
nolīguma
projekta SPS sadaļu; ES-Ukrainas DCFTA
nolīgumu; EU-Mercosur Brīvās tirdzniecības
līgumu; Pamatnolīgumu par partnerību un
sadarbību starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas
puses, un Mongoliju, no otras puses”;ESJapānas, ES-Austrālijas un ES-Jaunzēlandes
nolīgumi; Visaptverošo nolīgums ar Kirgizstānas
Republiku.
TTAD1)
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
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

Nr.
p.k.

5.16.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

31.12.2017

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

VPD, LD,
LAAD, ZD,
MD

TTAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
aktivizētu PTO sarunas.
4) Koordinēta un sagatavota informācija par
iekšzemes atbalstu lauksaimniecībai PTO
paziņojumam.
5) 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).
6) Darbs pie ES-Merkasūras valstu divpusējā
nolīguma sarunu procesa, izvērtējot izplatītos
dokumentus, sagatavojot komentārus un Latvijas
nostājas.
7) Darbs pie ES-Meksikas esošā nolīguma
modernizēšanas sarunu ietvaros izplatītajiem
dokumentiem, sagatavoti komentāri un nostājas.
8) Darbs pie ES-Japānas divpusējā nolīguma
sarunu procesa, izvērtējot izplatītos dokumentus,
sagatavojot komentārus un Latvijas nostājas.
9) 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.
10) Izvērtēti citu ministriju sagatavotie pozīciju,
instrukciju un dažādu informatīvo materiālu
projekti par ārējās tirdzniecības jautājumiem, un
sniegti atzinumi un komentāri par tiem.
VPD – aktīva dalība vienotā digitālā tirgus
pilnīgošanas sistēmās izvērtēšanā.
TTAD- Apkopoti un sniegti ZM komentāri un
viedoklis
par
Ekonomikas
ministrijas
sagatavotajām pozīcijām un jautājumiem, kas
saistīti ar pakalpojumiem ES iekšējā tirgū.

Nr.
p.k.
5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Uzdevumi

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

30.06.2017

31.12.2017

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 31.12.2017.
delegāciju
vizītes,
ES
un
starptautiski finansēto projektu
sagatavošanu
un
īstenošanas
uzraudzību,
ZM
dalību
starptautiskajās organizācijās).
Saskaņot un apstiprināt ZM 2017.2019.g.
darbības
stratēģijas 30.06.2017.
projektu.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

TTAD

Plāns apstiprināts ar iekšējo normatīvo aktu
19.07.2017.
Ārējais normatīvais akts izskatīts MK
16.08.2017.
Organizētas tikšanās ar EK par skolu apgādes
programmas izstrādes un ieviešanas aspektiem.

SLSAD

Regulāri tiek nodrošināta Latvijas interešu
pārstāvēšana, starptautiskās un ES institūciju darba
grupās departamenta kompetences jomās.
TTAD -1) Regulāri nodrošināta Latvijas interešu
pārstāvēšana EK un Padomes darba grupās, kā arī PTO
un OECD sanāksmēs; 2) dalība vēstules gatavošanā EK
par ārkārtas atbalstu saistībā ar Āfrikas cūku mēra
apkarošanas pasākumiem; 3) informācijas un aprēķinu
sagatavošana un iesniegšana EK saistībā ar plūdu
nodarītiem zaudējumiem, EK normatīvā akta projekta
izvērtēšana un LV komentāru sniegšana par ārkārtas
atbalstu saistībā ar plūdu radītajiem zaudējumiem; 4)
Jautājuma par muitas procedūru tiesisko bāzi
koordinēšana starp EK un FM Muitas Pārvaldi; 5) Dalība
LV delegācijas sastāvā PTO 11. Ministru konferencē
Argentīnā

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD

SLSAD

SLSAD
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Nr.
p.k.
5.21.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

5.23.

5.24.

Līdzatbildīgais
departaments

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

5.22.

Atbildīgais
departaments

Nodrošināt
Lauku
attīstības
programmas un Zivsaimniecības
Rīcības programmas novērtēšanas
31.12.2017.
pasākumu īstenošanu atbilstoši
noteiktajām
Vadošās
iestādes
funkcijām.
Koordinēt un vadīt pozīciju un
informatīvo materiālu sagatavošanu
Latvijas pārstāvjiem dalībai ES
Lauksaimniecības
un
31.12.2017.
zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos atbilstošos
ES Ministru padomes formātos, un
sanāksmēs.
Veikt novērtējumu par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
30.12.2017.
pārvaldības un kontroles sistēmas
darbības efektivitāti, lai nodrošinātu

LD,MD,
VPD,
TTAD,ZD,
LAAD

SLSAD

SLSAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
LAAD-Š.g. 15. novembrī dalībnieku sapulcē apstiprināta
kapitālsabiedrības SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijas
2017.-2020. gadam, un 15. novembrī tā nosūtīta
atbildīgajai ministrijas struktūrvienībai iesniegšanai
Pārresoru koordinācijas centram.
LD - Savas kompetences ietvaros precizēti VTUA, LDC
un VAAD darbības stratēģijas projekti un koordinēta to
saskaņošana un apstiprināšana. Tāpat sniegti
priekšlikumi LLKC darbības stratēģijas pilnveidošanai.
VPD-Nodrošināta PVD un VAAD Daudzgadu kontroles
plāna pārtikas aprites, veterinārajā un augu veselības
valsts uzraudzībā 2017. - 2019. gadam izstrādes un
apstiprināšanas koordinācija
Sagatavots un š.g. 26. jūlijā atbildīgajai ministrijas
struktūrvienībai iesniegts valsts kapitāla daļu turētāja
pārstāvja gala vērtējumu par kapitālsabiedrības SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
darbības rezultātiem 2016. gadā.

SLSAD

Lai sagatavotu viedokli un atzinumu par EJZF
pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti
periodā 01.07.2016.-30.06.2017. un nosūtītu ziņojumu
EK līdz 20.02.2018., revīzijas iestāde ir veikusi sistēmu
revīzijas, darbību revīzijas šobrīd ir procesā un tiks
pabeigtas līdz 2018.g.janvārim.Plānotie darbi ir vai nu
pabeigti vai notiek atbilstoši termiņiem. Sistēmu
revīzijās Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādes

ZM IAN
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Nr.
p.k.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

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.)

darbība ir novērtēta labi, bez nopietniem trūkumiem.

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
padotības iestāžu atbalsta un 30.12.2017.
pamatdarbības sistēmām.

Prioritārais audits procesā, bet pēc prognozēm tiks
pabeigts MK rīkojumā noteiktajā termiņā – līdz
2018.g.1.martam. Ir ieguldīts apjomīgs un intensīvs
darbs šī audita veikšanā.

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.

ZM IAN

Saskaņā ar audita stratēģijā uzstādītajiem IAN darba
izpildes un kvalitātes rādītājiem mērķis ir sasniegts 2017.g. auditu plāns ir izpildīts par 80% (uzstādītais
mērķis bija vismaz 75%), ieviesto ieteikumu mērķa
rādītājs ir sasniegts un tiek nodrošināta regulāra IA
ieteikumu izpildes uzraudzība. 2017.g.ir veikti arī
iepriekš neplānoti konsultatīvi pakalpojumi un
pārbaudes vadības uzdevumā gan par VTUA procesiem
gan par LLU VMF īstenoto projektu ietvaros iegādāto
materiālo vērtību izmantošanu.
Tiek nodrošināta nepārtraukta IVS aktuālās informācijas
ievietošana visos IVS reģistros. 2017.g. saskaņā ar
procesu īpašnieku pieprasījumiem ir aktualizēti vairāki
procesi, tādējādi nodrošinot, ka IVS esošā informācija ir
atbilstoša faktiskajai situācijai.

ZM IAN

ZM IAN
MD, LAAD
BFD

VRP 19.2.
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Visām kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir
valsts kapitāla daļu turētājs, sniegts ministrijas
atzinums par kapitālsabiedrību darbības
rezultātiem 2016.gadā

Nr.
p.k.
5.29.

5.30.

5.31.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
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.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks
par 1%

BFD

BFD

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

BFD
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Nr.
p.k.
5.32.

5.33.

5.34.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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
veikt grāmatvedības un finanšu
31.12.2017.
uzskaiti par ministrijas kā iestādes
pamatbudžeta
un
Eiropas
Savienības fondu darījumiem un
naudas plūsmu un regulāri iesniegt
ZM konsolidētos finanšu (mēneša,
ceturkšņa, gada) pārskatus Valsts
kasei.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības
politikas
uzraudzību
padotībā
esošajās iestādēs, veicot datu un 31.12.2017.
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
grāmatvedības un personāla vadības

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

Finansējuma plānošana budžetā nodrošināta
saskaņā ar plānoto atbilstoši nepieciešamībai.

BFD

BFD
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Nr.
p.k.

5.35.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

5.36.

5.37.

Līdzatbildīgais
departaments

uzskaites sistēmā Horizon.
Piedalīties valsts pārvaldes reformu
plāna izstrādē un tā īstenošanā
31.12.2017.

5.35.

Atbildīgais
departaments

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
pretkorupcijas risku novērtējumu
un pasākumus risku mazināšanai un 01.10.2017.
Zemkopības
ministrijas
pretkorupcijas pasākumu plānu.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Visi
departamenti,
PSAN, IAN
un padotības
iestādes
SLSAD

JD

JD

JD
Visi
departamenti,
PSAN, IAN

BFD
(VĪN)

Veikts ministrijas funkciju, darbības jomu un procesu
korupcijas risku izvērtējums, identificēti amati, kas
pakļauti korupcijas riskam

MK 16.07.2015. rīkojums nr.393
5.38.

5.39.

Organizēt meža nozares gada balvu
30.06.2017.
„Zelta čiekurs”
Izstrādāt
priekšlikumus
likumprojektam “Par valsts budžetu 31.12.2017.
2018.gadam” Meža departamenta

MD

PSAN

LLU Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”
pasniegšana notika 02.03.2017. LLU un 01.12.2017.
Cēsu koncertzālē.
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

MD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

jomās.
5.40.

Organizēt
konkursu
lauksaimniekiem “Sējējs -2017”

LD,TTAD,
VPD, LAAD

5.41.

5.42.

5.43.

31.12.2017.

PSAN

Organizēt konkursu “Lielais loms 31.12.2017.
2017”

PSAN

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
sagatavotajām
normatīvā
31.12.2017.
regulējuma izmaiņām. Ministrijas
mājas lapā ikdienā nodrošināt
informāciju par ministrijas darbību,

ZD
LAAD, ZD

PSAN

PSAN
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Nacionālais meža monitorings. (Likumprojekta
izvērtēšanā šis pasākums netika atbalstīts kā prioritāte.
sk. 4.13)
LAAD- Sagatavoti precizējumi vērtēšanas kritērijiem un
sagatavots vērtēšanas komisijas izbraukuma grafiks
nominācijām “Jaunais veiksmīgais lauksaimnieks”,
“Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.
LD- Sagatavoti precizējumi “Sējējs -2017” nolikumam
un vērtēšanas kritērijiem “Gada lauku saimniecība”, kā
arī dalība izvirzīto saimniecību vērtēšanas komisijas
darbā.
VPD- Nodrošināta konkursa “Sējējs 2017” dalībnieku
izvērtēšana nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība.”
TTAD - Sagatavoti precizējumi vērtēšanas kritērijiem
un sagatavots vērtēšanas komisijas izbraukuma grafiks
un veikta pretendentu vērtēšana nominācijā “Gada
uzņēmums pārtikas ražošanā”
Noteiktajā termiņā tika nodrošināta konkursa
pretendentu vērtēšana, tās rezultātu apkopošana un
uzvarētāju un veicināšanas balvu saņēmēju noteikšana.
Apbalvošanas ceremonija notika 2017. gada 3.
novembrī.
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

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).

Pielikumā: Pārskats par Zemkopības ministrijā 2017. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem.

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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Pielikums
Pārskats par Zemkopības ministrijā 2017. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem
Nr.
p.k.

Normatīvā akta
veids

Normatīvā akta nosaukums*

I.
1

MK noteikumi

2

MK noteikumi

3

MK noteikumi

4

MK noteikumi

5

MK noteikumi

Plānotais
iesniegšanas
termiņš
Valsts
kancelejā

Atbildīgais
departaments

Izpilde
Apstiprināts
Iesniegts
(datums)
Valsts
kancelejā *
(datums)

Plānotie normatīvie akti

a) Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta 1.pusgads
VPD
noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija 1.pusgads
noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra 1.pusgads
noteikumos Nr. 880 „Lauksaimniecības datu centra
publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

VPD

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra 1.pusgads
noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta 1.pusgads
noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām aitu un kazu apritei”

VPD
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VPD

VPD

MK
26.09.2017.
noteikumi
Nr.585
MK
14.03.2017.
noteikumi
Nr.148
MK
14.02.2017.
noteikumi
Nr.83
MK
27.06.2017.
noteikumi
Nr.368
MK
03.10.2017.
noteikumi
Nr.605

Komentāri
(ja nav izpildīts vai
iesniegts VK)

6

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra 1.pusgads
noteikumos
Nr.21
„Kaušanai
paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

VPD

MK
28.11.2017.
noteikumi
Nr.701

7

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

MK
07.03.2017.
noteikumi
Nr.129

8

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

MK
18.07.2017.
noteikumi
Nr.417

9

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

10

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

MK
23.05.2017.
noteikumi
Nr.268

11

MK noteikumi

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

1.pusgads

VPD

MK
12.09.2017.
noteikumi

41

Turpinās MK noteikumu projekta
izstrāde un saskaņošana ar
sociālajiem partneriem.

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra 1.pusgads
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

Nr.548

12

MK noteikumi

13

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra 1.pusgads
noteikumos Nr. 991 „Klasiskā cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”

VPD

14

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra 1.pusgads
noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”

VPD

15

MK noteikumi

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra 1.pusgads
noteikumos Nr.624 „Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības augļu džemam,
ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam
kastaņu biezenim”

VPD

16

MK noteikumi

VPD

MK noteikumu projekts tiks
virzīti
pēc
ES
regulu
priekšlikumu
par
stiprajiem
alkoholiskajiem dzērieniem un
vīnu apstiprināšanas.

17

MK noteikumi

VPD

Turpinās MK noteikumu projekta
izstrāde atbilstoši pieņemtajiem
ĢMO
aprites
likuma
grozījumiem.

18

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 2.pusgads
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
2.pusgads
noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski
modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21.j ūnija 2.pusgads
noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”

42

VPD

VPD

MK
10.01.2017.
noteikumi
Nr.27
MK
21.02.2017.
noteikumi
Nr.97
MK
26.09.2017.
noteikumi
Nr.586
MK
04.07.2017.
noteikumi
Nr.388

MK
24.01.2017.
noteikumi
Nr.47

19

MK noteikumi

20

MK noteikumi

21

MK noteikumi

22

MK noteikumi

23

MK noteikumi

24

MK noteikumi

25

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija 2.pusgads
noteikumos Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku
labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod
dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī
dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu
reģistrācijas kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija 2.pusgads
noteikumos Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē
iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

VPD

Turpinās MK noteikumu projekta
izstrāde
sadarbībā
ar
nevalstiskajām
organizācijām,
PVD un DAP.

VPD

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”

2.pusgads

VPD

Turpinās MK noteikumu projekta
izstrāde, tiks virzīti izskatīšanai
MK
pēc
likumprojekta
„Grozījumi Dzīvnieku barības
aprites
likumā”
izskatīšanas
Saeimā.
Turpinās MK noteikumu projekta
izstrāde sadarbībā ar PVD.

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

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

VPD

43

MK
13.06.2017.
noteikumi
Nr.333

Izsludināts VSS
16.11.2017., VSS1211

MK
25.07.2017.
noteikumi
Nr.434
Pieteikts
DDS
18.07.2017.,
saskaņošanas procesā

Grozījumi MK Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa 2.pusgads
noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta 2.pusgads
noteikumos Nr.127 „Epizootiju uzliesmojuma un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

2.pusgads

VPD

Likums
Likums
Likums
Likums
Likums

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 Veterinārmedicīnas likumā
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Grozījumi Dzīvnieku barības likumā
Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”

1.pusgads
1.pusgads
2.pusgads
2.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD
VPD
VPD
VPD

34

Likums

Grozījumi Farmācijas likumā

2.pusgads

VPD

Zaudējis aktualitāti, no likuma
izslēgts 11.pants ar nodevu
uzskaitījumu
Saskaņošana ar TM APK
komisiju

35

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

2.pusgads

VPD

Saskaņošana
komisiju

36

MK noteikumi

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

1.pusgads

LAAD

37

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija
noteikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku

1.pusgads

LAAD

26

MK noteikumi

27

MK noteikumi

28

MK noteikumi

29
30
31
32
33

44

VPD

Grozījumu vietā sagatavoja un
apstiprināja
jaunus
MK
14.11.2017. noteikumus Nr.671

MK
13.06.2017.
noteikumi
Nr.332
Saskaņošana
partneriem

ar

sociālajiem

25.07.2017.
27.04.2017.
15.06.2017.
07.11.2017.

26.09.2017

ar

TM

APK

Grozījumi veikti 2.pusgadā

Ņemot vērā pasākuma ieviešanas
gaitu, nebija nepieciešams veikt
grozījumus

saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai"”
38

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

26.09.2017.

39

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

14.03.2017.

40

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

18.04.2017.

41

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

26.09.2017.

45

42

MK noteikumi

43

MK noteikumi

44

MK noteikumi

45

MK noteikumi

46

MK noteikumi

47

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”
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

46

11.04.2017.

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

21.02.2017.

1.pusgads

LAAD

03.05.2017.

1.pusgads

LAAD

25.04.2017.

1.pusgads

LAAD

14.03.2017.

Ņemot vērā pasākuma ieviešanas
gaitu, nebija nepieciešams veikt
grozījumus

48

MK noteikumi

49

MK noteikumi

50

MK noteikumi

51

MK noteikumi

52

MK noteikumi

53

MK noteikumi

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 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"

1.pusgads

LAAD

Nav bijusi nepieciešamība izdarīt
grozījumus normatīvajā aktā.

1.pusgads

LAAD

Nav bijusi nepieciešamība izdarīt
grozījumus normatīvajā aktā.

1.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra 2.pusgads

LAAD

47

28.03.2017.

Grozījumi nebija nepieciešami

26.09.2017.

Ņemot vērā pasākuma ieviešanas
gaitu, grozījumi normatīvajā aktā
nebija nepieciešami

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"”
54

MK noteikumi

55

MK noteikumi

56

MK noteikumi

57

MK noteikumi

58

MK noteikumi

59

MK noteikumi

60

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu
veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
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 23.12.2014. noteikumos Nr. 796
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
Grozījumi MK 30.11.2009. noteikumos Nr.1375
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
Grozījumi MK 11.08.2009. noteikumos Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”

2.pusgads

LAAD

19.09.2017.

1.pusgads

ZD

08.08.2017.

1.pusgads

ZD

06.06.2017.

2.pusgads

ZD

05.12.2017.

2.pusgads

ZD

28.11.2017.

2.pusgads

ZD

Grozījumi MK 24.03.2015. noteikumos Nr. 141 ‘’Zivju 2.pusgads
izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes
noteikumi’’

ZD

48

Plānotie grozījumi saistībā ar
nomas maksu noteikšanu tiks
veikti 2019.gadā pēc novērtējuma
saņemšanas no BIOR par apaļā
jūrasgrunduļa murda zvejas
efektivitāti
Noteikumu
projekts pieteikts
VSS 09.11.2017.

61
62

Likums
MK noteikumi

63

MK noteikumi

64

MK instrukcija

65

Likums

66

MK noteikumi

67

MK noteikumi

68

MK noteikumi

69

MK noteikumi

Zvejniecības likuma grozījumi
Grozījumi MK 10.03.2015. noteikumos Nr. 126
“Tiešo
maksājumu
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem”
Grozījumi MK 14.06.2016. noteikumos Nr.361
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām”
Grozījumi MK 14.10.2010. instrukcijā Nr.14
“Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības
informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība”
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā

21.12.2017. likumprojekts
atbalstīts 1.redakcijā.

2.pusgads
1.pusgads

ZD
TTAD

14.03.2017.

2.pusgads

TTAD

10.10.2017.

2.pusgads

TTAD

19.12.2017.

1.pusgads

TTAD

Lauksaimniecības un lauku
attīstības likums netika grozīts,
nepieciešamās normas tika
iestrādātas Lauku atbalsta
dienesta likumā

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. janvāra 1.pusgads
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
1.pusgads
noteikumos Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un
dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes
atzīšanas un sēklu aprites noteikumi””

LD

2017.gada
31.janvāra
MK
noteikumi
Nr.62

LD

2017.gada
7.februāra
MK
noteikumi
Nr.73

Grozījumi MK 2009.gada 20.oktobra noteikumos 1.pusgads
Nr.1203 “Reģistrēto dzīvnieku datubāzes esošās
informācijas izmantošanas kārtība”
Grozījumi MK 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 1.pusgads

LD

“Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”

49

LD

02.11.2017.

18.07.2017.
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MK noteikumi

71

MK noteikumi

72

MK noteikumi

73

MK noteikumi

74

MK noteikumi

75

MK noteikumi

76

MK noteikumi

77

MK noteikumi

78

MK noteikumi

Grozījumi 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”
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 noteikumos Nr.30
“Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts
tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”

1.pusgads

LD

25.07.2017.

1.pusgads

LD

04.07.2017.

1.pusgads

LD

21.03.2017.

1.pusgads

LD

21.03.2017.

1.pusgads

LD

28.03.2017.

1.pusgads

LD

14.03.2017.

1.pusgads

LD

13.06.2017.

2.pusgads

LD

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.206 2.pusgads
“Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības

LD

50

Sakarā
ar
likumprojektā
“Grozījumi
Ceļu
satiksmes
likumā” iekļautajām jaunajām
tiesību
normām
grozījumu
izstrāde MK noteikumos Nr.30
apturēta līdz jauno likuma normu
spēkā stāšanās brīdim
Sakarā
ar
likumprojektā
“Grozījumi
Ceļu
satiksmes
likumā” iekļautajām jaunajām
tiesību
normām
grozījumu

79

MK noteikumi

80

MK noteikumi

81

MK noteikumi

82

MK noteikumi

83

MK noteikumi

84

MK noteikumi

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”
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”.

izstrāde MK noteikumos Nr.206
apturēta līdz jauno likuma normu
spēkā stāšanās brīdim

2.pusgads

LD

Grozījumi MK noteikumos nebija
nepieciešami.

2.pusgads

LD

Grozījumi MK noteikumos nebija
nepieciešami.

2.pusgads

LD

MK noteikuma projekta
grozījumi ir saskaņošanas procesā
ar PVD un LDC.

2.pusgads

LD

Grozījumi MK noteikumos nebija
nepieciešami.

2.pusgads

LD

Grozījumu
projekts
MK
noteikumos Nr. 506 „Mēslošanas
līdzekļu
un
substrātu
identifikācijas,
kvalitātes
atbilstības
novērtēšanas
un
tirdzniecības
noteikumi”
izsludināts ZM departamentu
direktoru sanāksmē 16.11.2017.
Saskaņots
ar
lauksaimnieku
nevalstiskajām
organizācijām.
Nosūtīts izvērtēšanai Valsts Augu
aizsardzības dienestam un Valsts
Drošības policijai.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra 2.pusgads
noteikumos Nr.899 „Noteikumi par lopbarības augu
sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides
saglabāšanai”.

LD

51

12.12.2017.

LD

Grozījumi MK noteikumos nebija
nepieciešami.

Likums

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra 2.pusgads
noteikumos Nr.1026 „Noteikumi par valsts nodevu
sēklu aprites jomā”.
Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā
2.pusgads

LD

Grozījumi MK noteikumos nebija
nepieciešami.

87

Likums

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”

2.pusgads

LD

88

Likums

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

2.pusgads

LD

Grozījumi nebija nepieciešami
saskaņā ar grozījumiem likumā
“Par nodokļiem un nodevām”, jo
nodevu objekti no likuma tiek
svītroti.
Likumprojekts
nosūtīts
izvērtēšanai
Valsts
Augu
aizsardzības dienestam un Valsts
Drošības policijai.

89

Likums

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

2.pusgads

LD

Par likumprojektu “Grozījumi
Augu šķirņu aizsardzības likumā”
ir panākta vienošanās ar Latvijas
Sēklaudzētāju
asociāciju.
Likumprojekts
nosūtīts
lauksaimnieku
nevalstiskajām
organizācijām
izvērtēšanai.
Likumprojekta
anotācija
ir
saskaņošanas procesā ar Latvijas
Sēklaudzētāju asociāciju.

90

MK noteikumi

MD

Izstrādāti
priekšlikumi
grozījumiem Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.228
“Mežam
nodarīto
zaudējumu noteikšanas kārtība”.

91

MK noteikumi

92

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa 2.pusgads
noteikumos Nr.228 “Mežam nodarīto zaudējumu
noteikšanas kārtība”.
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 1.pusgads
noteikumos Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas
kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas
un atlīdzināšanas kārtību””.
Grozījumi MK 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 1.pusgads
„Meliorācijas kadastra noteikumi” (saistīts ar ML
pieņemšanu Saeimā)

85

MK noteikumi

86

52

MD

07.
11.2017.,
Nr.660

MD

23.05.2017.

93

MK noteikumi

94

MK noteikumi

95

MK noteikumi

96

MK noteikumi

MK noteikumi
97

MK noteikumi

98

MK noteikumi

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

1.pusgads

MD

16.06.2017.

1.pusgads

MD

23.05.2017.

1.pusgads

MD

2.pusgads

MD

2.pusgads

MD

2.pusgads

MD

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”

2.pusgads

MD

53

Jauni Ministru kabineta 2017.
gada 23. maija noteikumi
Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem
un kvalifikācijas pamatprasībām

24.10.2017.

Atkarīgs
no
grozījumu
pieņemšanas
Meža
likumā
Saeimā

07.12.2017.

28.06.2017.

MD

18.05.2017.

Likums

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku 1.pusgads
apvidos”
Grozījumi Meliorācijas likumā.
1.pusgads

MD

30.03.2017.

Likums

Grozījumi Meža likumā

MD

99

Likums

100
101

2.pusgads

b) Jauni normatīvie akti
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 1.pusgads
zinātniskā institūta „BIOR” valsts pārvaldes
uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis
Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un 1.pusgads
kontroles kārtība

Izstrādāti
priekšlikumi
grozījumiem
Meža
likumā,
iekļaujot tajā Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā
esošās
sankcijas.
Likumprojekts
saskaņots
ar
Tieslietu
ministriju.
Likumprojekts nav iesniegts
Valsts kancelejā dēļ sasaistes ar
MK noteikumu projektu par koku
ciršanu mežā.
Nav saņemti aprēķini, tiek veikts
cenu
pārrēķins
saskaņā
ar
faktiskajām izmaksām un Valsts
kontroles norādījumiem

1

MK noteikumi

2

MK noteikumi

3

MK noteikumi
MK noteikumi

Kārtība, kādā novietnēm piešķir skrepi riska statusu
1.pusgads
Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras 1.pusgads
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to
apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku
infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai

VPD
VPD

5

MK noteikumi

Prasības olu apritei nelielā apjomā

1.pusgads

VPD

MK
03.05.2017.
noteikumi
Nr.235

6

MK rīkojums

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 1.pusgads

VPD

MK
21.02.2017.

4

54

VPD

VPD

MK
18.07.2017.
noteikumi
Nr.416
Saskaņošana ar sociālajiem
partneriem

MK
14.03.2017.
noteikumi
Nr.146

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

rīkojums
Nr.90
MK
12.12.2017.
noteikumi
Nr.744
MK
12.12.2017.
noteikumi
Nr.750

7

MK noteikumi

Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes 2.pusgads
prasību novērtēšanas kārtība

VPD

8

MK noteikumi

Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu
izmēģinājuma projekta atbildīgajai personai par
izmēģinājuma izmēģinājumā iesaistīto personu un
izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību

2.pusgads

VPD

9

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

Zaudējis aktualitāti saskaņā ar
grozījumiem
Dzīvnieku
aizsardzības
likumā
(nodeva
pārvērsta par maksas pakalpojumu)

10

MK noteikumi

2.pusgads

VPD

Saskaņošana
partneriem

11

MK noteikumi
MK noteikumi

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

2.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD

Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un
kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā
Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un
piegādei nelielā apjomā galapatērētājam

2.pusgads

VPD

Saskaņošana
ar
sociālajiem
partneriem
Saskaņā
ar
Pārtikas
aprites
uzraudzības
likuma
pārejas
noteikumu 27.punktu, noteikumu
izdošanas termiņš ir 31.12.2018.
Saskaņošana ar EK un DV līdz
05.02.2018.

2.pusgads

VPD

MK
17.10.2017.
noteikumi
Nr.624
MK
25.07.2017.
rīkojums
Nr.384
25.04.2017

12

13

MK noteikumi

14

MK noteikumi

15

MK rīkojums

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

VPD

16

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 1.pusgads

LAAD

55

ar

sociālajiem

MK 25.04.17. noteikumi Nr.222
“Valsts un Eiropas Savienības

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

17

MK noteikumi

18

MK noteikumi

19

MK noteikumi

20

MK noteikumi

21

MK noteikumi

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
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”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un
starpvalstu sadarbībai
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 1.pusgads
kārtība pasākumā „Akvakultūras saimniecībām
paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, 1.pusgads
uzturēšanas un darbības kārtība

Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un 1.pusgads
uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības
produktu tirgū

56

LAAD

28.11.2017.

LAAD,ZD

03.05.2017.

ZD

24.01.2017

TTAD

04.04.2017
MK
noteikumi
Nr. 195

TTAD

03.05.2017.
MK
noteikumi
Nr. 237

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”.
MK 28.11.2017. noteikumi Nr. 703
“Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākuma
"Sadarbība"
16.3.
apakšpasākumā "Atbalsts lauku
tūrisma attīstības veicināšanai"
atklātu
projektu
iesniegumu
konkursu veidā”.

Ministru kabineta 2017. gada 3.
maija noteikumi Nr. 238
Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
vietējām
rīcības
grupām
starpteritoriālai
un
starpvalstu
sadarbībai.

22

MK noteikumi

Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un 1.pusgads
Eiropas Savienības atbalstu piena, augļu un dārzeņu
piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs

TTAD

16.08.2017.
MK
noteikumi
Nr. 485
(grozījumi
10.10.2017.)

23

MK noteikumi

Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības 2.pusgads
produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu
kvotu sistēmu administrēšanas kārtība

TTAD

24

MK noteikumi

TTAD

25

MK noteikumi

Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas un 2.pusgads
savstarpējās atbilstības sistēmas īstenošanas kārtība
Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas 1.pusgads
noteikumi

26

MK noteikumi

Valsts tehniskās uzraudzības
pakalpojumu cenrādis

maksas 1.pusgads

LD

27

Likums

LD

28

Likums

“Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums” jaunā 2.pusgads
redakcijā
Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas 1.pusgads
pašvaldībai

aģentūras

*- norāda, ja nav vēl apstiprināts

57

LD

MD

izsludināts VSS
30.11.2017.

projekts
pašreiz
saskaņošanā.

atkārtotā

2017.gada
6.jūnija
MK
noteikumi
Nr. 313
MK
noteikumu
projekts
ir
izstrādāts, taču tā tālāku virzību
kavē saskaņošanas problēmas ar
lauksaimnieku
NVO
(NVO
nepiekrīt jaunajiem izcenojumiem).
19.10.2017.
Likumprojekts
izsludināts departamentu direktoru
sanāksmē.

15.06.2017.

Likums “Par valsts meža zemes
nodošanu
Valmieras
pilsētas
pašvaldībai” Pieņemts 15.06.2017.,
Stājas spēkā: 30.06.2017.,
LV 128 (5955), 29.06.2017.

II.
Nr.
p.k.

Normatīvā akta
veids

Iepriekš neplānotie normatīvie akti
Atbildīgais
departaments

Normatīvā akta nosaukums

Apstiprināts
(datums)

a) Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1

MK noteikumi

2

MK noteikumi

3

MK noteikumi

4

MK noteikumi

5

MK noteikumi

6

MK noteikumi

Grozījumi MK 08.09.2009. not. Nr.1015 “Kārtība,
kādā
izsniedz
speciālo
atļauju
(licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts
nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta not.
Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija
noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija
noteikumos Nr. 224 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un
izpilde""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra
noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""

ZD

26.09.17.

ZD

30.06.17.

ZD

24.10.2017.

ZD

12.09.2017.

ZD

26.09.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos
Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

ZD

28.11.2017.
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Iesniegts VK
(datums)

Komentāri

7

MK noteikumi

8

MK noteikumi

9

MK noteikumi

10

Likums
MK noteikumi

11

12

MK noteikumi

13

MK noteikumi

14

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija
noteikumos Nr. 402 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā""
Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra
noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības
kārtība”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku
spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā
un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas
pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu.
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta
noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām
prasībām zirgu apritei un importam no trešajām
valstīm”
Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 15. marta
noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un
dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošas
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas
uzliesmojuma laikā"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija
noteikumos Nr.291 „Noteikumi par biodrošības
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ZD

28.11.2017.

LD

03.10.2017.

LD

14.11.2017.

LD
VPD

05.12.2017.

VPD

MK
14.11.2017.
noteikumi
Nr.671
MK
13.06.2017.
rīkojums
Nr.334

VPD

MK
16.08.2017.
noteikumi
Nr.482

VPD

MK
28.02.2017.

Iepriekš plānoti tikai grozījumi
esošo MK noteikumos

pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”

noteikumi
Nr.112
MK
27.06.2017.
noteikumi
Nr.369
MK
03.05.2017.
noteikumi
Nr.227
MK
14.02.2017.
noteikumi
Nr.85
MK
07.03.2017.
noteikumi
Nr.132

15

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta
noteikumos Nr. 582 „Mutes un nagu sērgas
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”

VPD

16

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija
noteikumos Nr.291 „Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”

VPD

17

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

18

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

19

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

MK 27.06.2017.
noteikumi
Nr.370

20

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

21

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”

VPD

22

MK noteikumi

Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.marta
noteikumos Nr.116 „Noteikumi par zvejas un
akvakultūras
produktu
papildu
marķējumā
lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem””

VPD

MK
12.09.2017.
noteikumi
Nr.549
MK
07.11.2017.
noteikumi
Nr.661
MK
06.06.2017.
noteikumi
Nr.114
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23

Likums

24

MK noteikumi

25

Likums

26

MK noteikumi

27

Likums

1

MK noteikumi

2

MK noteikumi
MK noteikumi

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites
likumā
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

VPD

08.06.2017.

MD
MD

20.06.2017.
Nr.350
29.09.2017.

Grozījumi MK 10.03.2015. noteikumos Nr. 126
“Tiešo
maksājumu
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem” ( Ministru kabineta 16.05.2017.
noteikumi Nr. 259/LV, 98 (5925), 19.05.2017./Stājas
spēkā 20.05.2017.)
Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā
(07.12.2017.
likums/LV,
253
(6080),
20.12.2017./Stājas spēkā 03.01.2018.)

TTAD

16.05.2017.

TTAD

07.12.2017.

b) Jauni normatīvie akti

3

Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar
izpirkuma tiesībām
Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība
Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas
administrēšanas
kārtība
lauksaimniecības
un
pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

61

MD
MD
TTAD

12.12.2017
12.12.2017
Tiek gatavots izsludināšanai VSS.

